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УРБАНИСТИЧКА АНАЛИЗА ЈУЖНОГ ПРИЛАЗА И ДЕЛА 

РЕГИОНА БЕОГРАДА 

с правом СМО доста говорили а треба и 

даље инте.нзивн-о радити на изласку Бео

града на 'реке. Свесни СМО положаја града 

на ретко виђеном и ванредном речном '<{БО

ру Дy'НaB~CaBa, којег у Европи ·нема НИ 

један континентални град . Ранији његов 

развој задржавала је немилосрдна истори

ја. Данас, Београд је Саву прешао, прела

зи Дунав и сад је ве:ћ ушао у своју заслу

жену будућност. Једини брдски део његове 

околине је ОКО јужног прилаза, који - као 
једно -елем е, иде ДО Авале. То је неопход

НО скоро тражени пејзажни контрапункт 

низији и рекама. 

п риродии УСАО8и 

Јужни прилаз је део географске и при

вредне ' целине региона Београда, с насе

љима IKoja имају тенденцију убрзаног на
растања и проширења. Само подручје 

представља најистуренији гребен шумадиј 

ске греде, планинских обронака северне 

Србије, насупрот широ~ом Панонском ба
сену преко Саве и Дунава. Гребен који по

чиње од Калемегдана па преко Светосав
ског плато а повишава се преко Торлачког 

виса све до Авале, представља основни 

акцент рељефа града, његових јужних де

лова и .'јужног дела региона, чинев.и мар
кантну осовину у виду слемена која се пру

жа од 'севера 'ка југу. Ово слеме дели елив 
Саве .и Дунава. Разуђена конфигурација . 

терена ствара мања подручја . Поједини де

лови су врло разнолики, пејзажно живах

ни, 'око поток а који се уливају у Топчи-
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дераку реку, док источни делови гравити

рају Дунаву. Одсутно ст некадашњих бога

тих шума, погоршала је микроклиматске 

услове и пореметила режим отицања атмо

сферских вода преко нагнутих терена, та

ко да ,су 'вев.и дел,ови земљишта изложени 

ерозији и појавама катастрофалних вода. 

Овај поремев.ај условио је чешв.е појаве 

суша. 

Становништво 

брзо прилагођава 

се по занимању врло 

развоју друштвених и 

економских услова, а месне прилике зави

се од темпа и економског раста. Терени су 

до половине прошлог века били покривени 

листопадном шумом, лретежно церовом а 

доцније ,се појављуј у вов.њаци, пашњаци, 

сточарство И, напослетку, пољопривреда 

која је изазвала нагло насељавање. Развој 

индустрије и других привредних делатно

сти, а с њима и .настало проширење ју

жних делова града ка Кумодражу, Бањи

ци, Ј ајинцима - утицало је на промену 

CTPYIKType запослености становништва а 

с тим и коришhења тла. 

Овај узан али подужи рељеф одликује 

се разноли:кюшhу - морфолошки, геоло

шки и географски. Некадашњи језерски 

подови оставили суса стране овог побрђа, 

вододерине у које оилазе потоци: М·окро

лушки, КумодраШКIИ, Раковички И Бубањ 

поток . Карактеристике ових вододерина, 

било код Торлака или код Авале, су ра

дијални усеци ка врховима ових брда, што 
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се одразило на трасу старог Авалског пута 

која је извијена кроз бројне кривине, с ма

ЛИМ полу преч ником, пошто у целини пра

ти детаљну конфигурацију терена избега

вајуhи насипе, усеке и вештачке објекте. 
Та'ко настала саобраhајница је спора, уска 
и опасна за саобраhај. 

Клuма 

Овај јужни део, услед рељефне раз но
ликосЂИ и физичких особина тла, има бла

жу климу од 'северног дела на ·којем се 

налази градс,ко подручје, јер ударци ,}С'ОН-

ветра кошаве. У микроклиматском погле

ду у вишем делу овог lПобрljа , где је пред

ложена и усвојена 1968. године ,нова тра

са, знатно је смањена магловитост и влаж

ност .ваздуха што њонвенира рекреацији и 

бу дуhим .слободним површинама , као и ста

новању у зони Јајинаца, Раковице и Пи

носаве, насупрот долини Топчидерске реке, 
где су климатски услови маље повољни 

због влажности и зимс:к,их мразишта. 

Приликом даље урбанистичке разраде 
Раковичког басена о овим климатским ка

рактеРИС'Ilикама мора се и те како водити 

рачуна, да не би дошло ДО врло неrrовољ-

Цртеж Авал.е и дел.а КружнO"l пута са сл.е.м.е1-tа насеља Ку.м.одраж и коте 300 (цртеж арх. Б. 
Петрuчu.l1.). 

Le dessin d'Ava~a et d'une partie (d'un fragtne.nt) de Kruzni put de сотЫе de [а [осаШе Ки
тodraz et de [а cote 300 ([е dessin рат L'architecte Branko PetriCic). 

тинентзлне климе наилазе из источно г де

ла Панонске низије те се овде слабије осе

ћају због рељефне заштићености. Ово се 

нарочито уочава на јужним и западним 

ек·спозицијама, у долини Раковичког пото

ка испод Кумодража , испод Торлачког ви

са, где ·су се заклонили Јај инци, и на па

динама Авале где се ситуирала Пиносава. 

Непосредна околина 'пута има мањи удар 
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них последица. Ови делови су део шумског 

појаса, који је необично важан за КЛИМ8Т

ске услове Београда, ради от,клањања екс

трема, летњих ВРУћина и зимских хладно

па, а што све утиче на правилно одређива

ње намена ових ПОВРШiJ.1.на код :израде де

таљних урбанистичких планова. Не само 

да се мора задржати постојеће стање, веn 

је потребно повећати и уредити ове повр-



ши.не и саобразити намене овој потреби. 

Постоје услови да се дуж овога пута увуку 
шумске зелене површине што дубље у 

град, у стамбене блокове, побољшавајући 

микроклиматске услове, нарочито лети, у

блажавањем несносне сунчане радијације, 

било директне или дифузне, када на твр

дим градским површинама, тргова , саобра

ћајница tи ·блокова, настаје увећано загре

вање са скоро 500С. Одлука да ·се на овим 

теренима подигне пејзажна површина "Ти

тов гај" потврђује .колико су ове каракте

ристике тачне. Овај дубоки зелени продор 

клинастог облика, дужине 10 км, могао се 

ост~арити, јер iпостоје услови ОД КарађОР
ђееог парка, лрек,о Аутокоманде, ,играли

шта "Црвене звезде" до Бањице и ток,ом 

трасе будућег Авалског пута. С ТИМ ће се 
реш'Ити питање голети у непосредној око

лини Београда, насталих због сеча, уништа

вања и претварања у пољопривредно !Ј10Д

ручје, 'Које, с обзиром на нагиб брдског те
рена , може да доведе на опасним местима 

до ерозије. Неминовно је планска пошум

ља-вање у .оквиру уређења предела и ојача

вања земљишта, да би се сузбило бујично 

спирање земљишта -које је већ у току. 

Постојеhе стање 

Међутим , услед .небудности урбанистич

ке службе или несагледаних последица од 

стране пројектаната, дошло је до слабије 

реализације насеља на Бcrњици, до урбани

стичког промашаја. Иако је био претходно 

обављен урбанистички и архитекто.нски 

конкурс, састављен од познатих имена, по

казало се мало стручности. Гледало се са

мо да буде добро решење стана, и то не у 

комплексности ,а о зградама, међусобним 
односима, урбанистичким условима - као 

да ниК'о није водио рачуна. 

Настао је разуђен баражни зид висине 

до 40 и 50 м који је прекинуо све повољне 
природне токове и пеј зажну целовитост, 

окренуо леђа сунцу и бацио станове у таму 

и светларнике. Ту није било место висо

ком континуираном стамбеном блоку. Из

ванредан висинскм плато на коти скоро 200, 
к,оји доминира Ka~o јужним, тако и -север

ним падинама, неповратно је изгубљен за 
намене које се његовом природом намећу, 

прелуштен је обичној и текућој .стамбеној 
намени за кој у у непосредној близини по-

'" 

УРБАНИСТИЧКА АНАЛИЗА ЈуЖНОГ ПРИЛАЗА 

стоје бројни терени, ближи градском скло
пу и хомогеном стамбеном оквиру. Разлог 

је, што до данас није извршена , у оквиру 

урбанистичке службе, валоризација зна-

РИТ 

ZA KOSNAJ- ARANDELOVAG-Ш.'li:NА<;КRАЮ 

Оnштu nрu'КЛз 1WBOZ Авал.скоz пута (де6ља 
Аи'Н.ија), старoz пута (тања л.u'Н.uја, л.ево), О-Х:ОА-

'Н.их 'Н.асеља, 'Као u Jrtozyhux H.a..uena. 

L'int erpretation generaLe de lа nouveHe route 
d' Ava~a Оа Ноnе potelee), ta viеШе route ([а 
Ноnе mince, оаuсће), les locatites environantes 

сотте et les destinations possibles. 
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чајног пејзажа и специјалних предела ,којои 

треба да дођу .под заштиту. То је расиnа
ње пејзажне вредности а ,не урбанистичко 

и пејзажно решавање и компон'Овање. 'Ук'О

лико би се овако наставило, Београд ће у 

свом OCKYIДHOM брдаком подручју ,бити де

фИНИТИВНО осиромашен и обезвређен . 

Постојеfiи Авалски пут, изведен 1932. 
године 'Карактеристичан је по његовом хо

ризонталном вођењу и огромном броју кри

вина ·на рела'I1ИВНО малој дужини ОД свега 

16 км , рачунајуhи од центра града, или 9 
км од трошарине до подножја Авале. Кри

вине су .настале да би -се избегли земљани 

радови и разни други објекти, У'сеци, засе

ци, насипи тако да је дошло до бројних 

кривина, са недозвољено малим полу

преч ницима, њоји не омогућавају савреме

но одвијање саобраhаја по њему, што ј е 

изазвало велике ,отпоре у кретању, па се 

брзина возила смањује чак на 30 до 40 'Км. 
Не само да се 'кретање своди на нерацио

нална и неекономично, већ представља у

след закрченосЂИ, непрегледности КIOHTpa

падова извор сталних опасности. ЗЗЈКрче

ње nочиње већ ОД Трга Славије и то не у 

"шпицевима саобраhаја", већ 'I'OKOM цел'Ога 
дана. Како је ово подручје већ данас по

стало рекреациона зона, ТО је у дане ви

кенда пут закрчен ауто-колонама од Ава

ле до града целом дужином , тако да је МО

торни саобраhај сведен на .пешачки темпо 

кретања. Све ово намеће и подвлачење Бу

левара ЈНА испод продужетка Крушедол

еке улице и Светосавскюг плато а у доњи 

ниво да би се што више смањила бројна 

трансверзална укрштања у нивоу 'Која да
нас постоје између Светосавс-ког плаroа и 

болничког комплек,са . 

'У'кол.Ј.1]К'О би се поделио на четири ка

рактеРИС'Ћична дела, прва деоница кроз се

ло Бањицу и Јајинце представља крајње 

неправилну и несигурну деоницу, као и 

трећа деоница 'Од Спомен~арка до Кру
жног лута, наРОЧИ'Ј10 у делу села Раковица. 

Са нешто мање тешков.а може се окарак

терисати деоница 'од Јајинаца до Спомен

-парка, као и деоница ОД Кружног пута ДО 

подножја Авале. Не само да ј е траса рђаво 

положена, уска и немогућа за одвиј ање са

временог саобраhаја, већ се у СВОМ најве

ћем делу претворила и у интерну саобра

ћајницу једног низа приградских села као 

што -су Бањица, Јајинци, Раковица и Бели 
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Поток, чије грађевинске линије и изградња 
насеља не .омогућују .не само било какву 

ре-конструкцију, већ и најмању 'ректифика

цију најнужнијих и најопаснијих места на 

траси. Остаје као једино решење, да се о

вај пут препусти -и задржи оној намени, 

коју је већ добио. Неминовно је да прео

стане као интерна комуникација помену

тих насеља, која се 'из године у годину 

продужују, и растојања смањују, такю да 

ће у скором времену овај потез представ

љати насење у траци. -у том случају Бео

град ће остати без једног значајног маги

стралног правца, не само у региону већ "и у 

мрежи путева Србије и Шумадије. 

З"а'Lај правца у рещо"аЈШО"", с"",uслу 

С обзиром на то да се Београд налази 

у погледу на Србију на 'Осовини север-југ 

у средини, овај пра1вац ка југу улази у 

централна подручја Србије, повезује транс

верзалне правце Јюји ,пре к'о њега прелазе 

из источних у западна подручја , повезу ју

в.и различите привредне 'области , било по

љопривредних или индустријских 'Подруч

ја. Значајно је централно индустријско 

подручје у зони Крагујевца, чији транзит 

- који гравитира ка Београду, северу и 

северозападу, прихвата у целини. Овом 
правцу директно м природно гравитира ба

сен Западне Мораве . 

авај правац и 'ова осовина север-:-југ, 
својом конфигурацијом терена представља 

најмарюантнији рељеф региона, брдски нај

више изражен, шум ск и највише очуван, те 

у смислу рекреат.ивно-туристиЧЈКОМ једину 

оазу, пејзажно богату, заталасаног побрђа. 

'у овој зони вишемилионски град - Бео

град, може осигурати блиске површине и 

намену за одмор и излетишта, уколико се 

изузму речни токови и плаже, које имају 

значај само у 'краткој летњој сезони. Низ 

брдских тачака, Торлак са 310 надморске 
висине, Разбојиште са 347, Авала са 510 
и КЈОвиона са 400, представљају блиски ла
нац квалитетних предела са дубоким до

минантним визурама на околне ,ниске те

рене око Carвe и Дунава а на врло повољ

ним удаљеностима 'од града од 10- 20 км 
што У наменском смислу одговара како 

различитим потребама, тако и структури 

саобраћаја. Торлак може да буде приступа

чан градским саобраhајним средствима и 
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Авиоnски сnи.м.ак ко.м.nле1Сса стрелишта у Јајиnци.м.а са оквиро.м. Сnо.м.еn-nарка (zope - уцрта
-nи -пови пут, доле - -насеље Јај'lt1i'lџt, и zope, деС1iО - насеље Раковица. 

La pris de vue а' Avala ае l'ensamble аu сћатр ае tir Jajinci, avec le саате ае l'ensamble 
memoriale (аи dessus est dessinee la nоuvеПе route, bas, la localite Jajinci, et dessus d droite, 

ra locaНte Rakovica). 
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постојеhим оаобраћајним линијама, чак пе

шацима, Авала градским и индивидуалним 

возилима, као .и Ковиона. Са ОВИll.i се ОМО

ГУћује приступ у ово подручје свим слоје

вима ,становништва. Не само да 'ОВО под

ручје има рекреативно-туристички значај 

као блиско излетиште, већ је у санитарно

-хигијенском смислу једини резервоар који 

регулише микроклиматоке ПРИЛИiке града. 

Постиже ,се овежина и прозирност ваздуха, 

смаљују температурни екстреми лети и зи

ии постојећом вегетацијом, а повећаhе се 

даљим узгојем и Iлроширењем зелених ло

вршина и ресурекцијом залуштених де

лова. 

Мере за заштиту ових предела 

с обзиром на регионални значај 'Ових 
површина, које су релативно уске за по

требе једног вишемилионског и метроло

литанског града, нарочито када се упоре

ди са осталима 'Као што су Париз , Беч , 

Брисел, Букурешт, који 'су необично бога

ти околним шумским фондом, дужност је 
надлежних да се за будућност ови просто

ри валоризуј у iИ ставе под од:юварај уhу за

штиту, да би им се осигурало Функциони
сање .к,оје им одређуј у њихове .природне 

НЭ'I\'1 ене. Ова заштита у виду правно регу
лисаног режима , требала би да гарантује 

трајност намена без узурпације ових др а

гоцених површина. Нарочито треба чувати 

о.ву зону да се она не претвори у тотално 

насеље или у искључиву експлоатацију по

љопривредног карактера, за шта 'Она и није 

препоручљива услед природе тла, нагиба и 

др. Данас <постоји двострука ерозија, еро

зија од у;пљива природних фактора и еро
зија изазвана, на жалост, од човека. 

'у скорој прошлости ови терени су били 

покривени храстовим шумама, а данас су 

се свели на острва - забранеl који се из 

да'На у дан сужавају и преко неправилног 

пољопривредног поступка претварају у еро

зионе голотиње. Охрабрујући су напори по

шумљавања од 1950--1955. године, затим 

ок'о 1960. у зони Раковичког и Бубањ по
тока. Вероватно ће дати добре резултате и 

акција 'око уређења "Титовог гаја", с наме
ром да се пошуми знатно шира зона. На

УЧНО-биолош-ке и стручно-урбанистичке 

анализе наводе да се осигурају правне и 

урбанистичке 'мере преведене у регулативу , 
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ради спровођења нових заштитних мера 

које су данас неопходне. 

Заштита обухвата два ПОСТУlЛIка . Један 

- предели где је потребно урбанистички 

утврдити намене које би ,одговарале до

пуне ким потребама града с претходно 'ва

Јюризованим пејзажом и извршеном зашти

том. То 'су претежно терени који су под 

шумом:, забранима, воh:њацим:а и пољопри

вредним културама. Ту не би дошла у об

зир изградња објеката, ,ни станова, ни на

мена која би била супротна интенцији уре

ђења простора. 

Други поступак одноои се на земљи шта 

на којима су последњих деценија настала 

сеоска насеља, касније проширена са екс

тензивном окупацијом терена, к'ао КУМО

дРаж ка Торлачком вису , Јајинци , Пино
сава, Бели IJIОТОК. Уз сва досадашња адми

нистративна ограничавања примећују се 

проширењ-а и међусобна ,спајања. Можда ће 

урбанистичка анализа и будући регулаци

они планови вероватно м'орати да удовоље 

овој природној тенденцији. Са овим се н:а

меће провлачење једне нове значајне сао

браhајнице !Која ће мимоиhи 'I1киво будућих 

насеља у траци. Потребно је што пре реа

лизовати <новутрасу И -око ње дефинисати 

зону, да би се са овим елементом могло да 

рачуна прилик,ом израде детаљних урба

нистичких планова. 

Карактер зо"е и усвоје"е "ове трасе 
'aBaДCKO~ пута 

Године 1968. усвојен је предлог нове 

трасе Авалског пута (аутори 'су проф. арх . 

Бранко Петричиh и др инж. Владимир Бо
жичковиh), као и непосредне урбаиистичке 
зоне, која иде поред Торлака и има следе

ће предности. Пут има земаљски и регио
нални значај. На целој дужини примаће 

разноврстан саобраhај: транзитни, локал

ни, теретни и путнички . У делу региона 

имао би локални појачани путнички сао

браhај, ради дохвата три маркантна изле

тишта - Торлак , са Раховичким потоком, 

Авалу и Ковиону, са Трешњом. 

Пошто се .надовезује на ИСТОЧrну маги
стралу, као и на најбоље трасирани ранији 

излазии правац из града , траса осигурава 

карактер раније усмерености , полазеhи 

што даље од насељених зона, избегавајући 



рељефне препреке, а користећи празне те

рене. Од трошарине у благом успону про

дужава до Бањичког виса, где се преко је

дне петље омогућују прилази наменама 

око Т,орлака који ће имати карактер изле-

Јужnе nошу.мљеnе naдиnе од Ку.м.одража 'Ка 
Ра'Ковu'Ч.'Ко..tt nОТО'КУ. 

Les pentes boisees du Sud de Kumodraz vers 
Le ruisseau de Rakovica. 

Пошу.м.љепu предео "Баба Вел.'Ка" с nото1СО.м.. 

La region boisee »ВаЬа V elka« avec Је ruisseau. 

тишта са евентуалним мотелом, дечјим до

мом и ситиијим угоститељским објектима. 

С тим би се отворио улазак у нови садржај 

УРБАНИСТИЧКА АНАЛИЗА ЈУЖНОГ ПРИЛАЗА 

и намену у шумовитој Долини Раковичког 

поток а, где се на лропланцима могу ситуи

рати хампови. 

ТОКОМ 1972. године основан је Одбор , а 
1973- 74. године обављен је конкурс за 

Бубањ noто1С са дел.о.м. Круж1tО'l пута. 

Le ruisseau ВuЬаnј potok avec un fragment de 
Kruzni put. 

Авал.d са Разбојuшта, 1Сота 347. 

Avala dџ сћатр de ЬаtаШе, la cote 347. 

"Титов гај" на тере.нима ј ужно и источно 

од Торлака и Кумодража са тенденцијом 

даљег ПОШУ'МЉЗiВања затеченог постојеhег 
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шумског фонда од 80 ха са обрадом повр
шина и екиtПирањем са одговарајуhим шум

ско-рекреационим објектима врло скромног 

обима 'И размере, који не одговарају не са

мо за ·будуhе већ ни за ·садашње градске 

потребе. Одатле, са коте 275, iНепрекидно 

благо пада пут до петље на Кружном путу, 

преко које би се вршио сав оДлив и улив 

саобраhаја .из овог трансверзалног правца. 

На делу преко Ракович<ког потО'ка, био би 

једини значајнији објекат на овој траси -
вијадукт дужине око 100 м а цела остала 
траса имала би повољне услове за уоби

"Чајену реализацију. Испод вијадукта , мо

гла би да се оствари неопходна ретензија, 

корисна као вештачко језеро за рекреацију 

у овој питомој јужној падини. Иначе, ре

тензија има економски значај, прво - да 

би , се зауставила ерозија и бујични ефекти 

а, ,са дрyrге стране да ·се осигура кори

сна количина воде 'за наводњавање. 

Предлоz 1iOBUX 1iа.лtе1i(l ОКО буду"е2 
аваЛС1{;О~ пута 

Велики градски организам "Чије станов

ништво има разнолике функције и сложе

ну структуру рада, захтева да се етапно 

захватају ближа и даља места к'оја би слу

жила за излете он рекреацију грађана. Код 

тога треба водити рачуна о саобраhајним 
могуhностима и карактеру самих места :која 

ће служити за потребе излет а и за тури

стичке сврхе. Овде се поставља проблем 

организације таквих места и слободних по

вршина, као и њиховог формирања. 

"у региону Београда две треhине терена 

су ниски, односно у саставу Панонске ни

зије. То су углавном терени око Саве и 

Дунава. Ове површине дају могућност само 

за изле'I1ишта у току летње ·сезоне у вези 

са купањем; међутим, за висинс.ка излети

шта у вези са планинарством и зимским 

спортовима 'ситуација је тежа. За велики 

део становништва града Космај и Фрушка 

гора су сувише удаљени. Авала се мора 

заштитити м користити, а иначе је тесна 

за даљу обраду у слободне површине и да

ље изграђивање. Постављање ма каквих 

крупнијих излетишних објеката на њеној 

купи не долази у обзир. Значи, морало би 
се приступити ·обради ових слободних по

вршина ближе~ између града и ње и то на 
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теренима који пружају услове. Сужавањем 

l1арка Звездара и околном високом :изград

њом <смањују се њене наменске могуhности. 

Случај је сличан и са Топчидерским пар

ком, где ће се разрешењем разних саобра

hајних проблема сузити и његове МОГУћНО

сти. Десетине и десетине хиљада станов

ника осећа, не само лети, Бећ током целе 

године, потребу да нађу места за одмор и 

освежење. Нарастањем града ове потребе 

осетно ће се повеhати. Оправдано је да се 

приступи уређењу јужног побрђа. То се 

може ПОСТИЋИ уколико се око ове трасе 

организује један ВИД парковске шуме са 

бројним .пропланцима. Једним регулацио

ним планом, могу се одредити прецизне 

намене и дисциплиновати изградња око ове 

подужне и уске зоне. Кроз реалне етапе 

омогуhила би се парцијална реализација, 

која би на крају довела до овог урбанисти

чког циља. Ови терени пружају добре мо

гуhности и кроз добру обраду добили би 

физиономију парковске шуме. Према по

требама града и његовом развоју, 'Ове на

мене могу се у плану обрадити као и њи

хова величина, користеhи локалне спец.и

фичности како према вегетацији, тако и 

по екс позицији. Један од мотива при њи

ховом пројектовању био би, с једне стране, 

по'Гребе насеља а, са друге - -обавезе пре

ма шумском појасу. То би био вид прелаз

ног облика између парка и зелено г појаса. 

Торлачки вис, са западним и североза

падним падинама, имао би намену излети

шта, где би се обезбедили: површине за 

паркирање 'возила, настрешнице и чекао

нице, мањи павиљони, .кафеи, ресторан, 
простори за игру, игралишта за одбојку, 

к'ошар:ку и др., играљишта за Iдецу, пеш

чани базени. Пошто терен и амбијент има

ју значајне амбијенталне вредности, изра
дили би се разгледни платои, терасе, ,стазе, 

клупе и скупине за 'седење. Приликом фор

мирањ~ зеленила, водило би се рачуна о 

продорима и визурама на даљу ок'олину, 

што би се осигурало остављеним про план

цима. 

На укрштању локалног пута Јајинци

Кумодраж, израдила би се једноставнија 

петља. 'у њеној близини има услова за си

туирање једног мањег МО'1'ела. 

Долина око Раковичког потока, с обзи
ром на вев. постојеhе зеленило, пружа ус

лове за одмор, разоноду и забаву а са гор-



љим делом била би повезана стазама. Јуж

на падина испод Разбојишта, к,оја ограђује 

ову долину у виду обронка ,са блажим на

гибом, нуди услове за ситуирање већег 

дечј ег кампа за ма-совније логоровање и 

одмор деце на овој п.итомој јужној падини. 

Источне падине које се спуштају ка 

Кружном путу И Ауто-путу Ниш-Београд, 
имају повољну позицију за смештај тури

стичког \кампа или аутокампа. На проплан

ку, западно од села Раковице, указују се 

повољне могуhности за смештај једног ви

кенд-насеља, с обзиром на изоловану по

зицију и допуну самом насељу Раковица, 

уз обавезу да исто има вид обраде високом 

вегетациј'Ом било шумским ,садницама или 

воhњацима. Основно је да 'се прецизно ут

врде 'намене да би се избегле произвољно

с'Ги и девијациј е. 

Поступа", npOCTOp1ie обраде ве2етацијо"" 
u озел.ењавање.М .. 

Неопходно је да се вегетацијом ,покр.ију 

стрми наг.иби и увале, да би се спречила 

ерозиј а и осигурали зелени масиви уз nо

то чне вододерине а на вишим позицијама 

ЏСТ3.'Ве пропланци с веhим или мањим ску

пинама углавном шумске а делом пар ков

ске вегетације, да би се остварио зелени 
шумски појас у облику прстенасте зоне, 

јединог филтра града за пречишhавање и 

освежавање ваздуха, ублажавања колеба

ња температуре, смањења прашине и ве

трозаш'Гитне улоге. То је зона која везује 

ближа и даља излетишта и као такву је 

треба Ј1 обрадити. С обзиром на сезонску 
смену вегетације и из ње настале колори

С'Гичке лепоте, изабрати декоративне врсте 

дрвећа ЈСооје ће имати хигијенску и естет

СКУ вредност. Сигурно је да ће ово проши

рење да захват-и Ј1 део пољопривредних 

површина чији су раЗГОЛИћени суви терени 

изложени ветру и извор су прашине кој а 

се надноси над градско ткиво. Овај процес 
претварања пољопривредних површина у 

зелене, може се провести етапно преко 

воћња'ка, за шта су ови терени повољни а 

истовремено представљају корист у .при

вредном iJIогледу. Измешаност и шароли

кост шуме, проткане воhњацима и ливада

ма, даће Ћредност пејзажу, а с пролећа, 
у доба цветања , придонела би жив описно-
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сти И к,олориту. Ове површине биhе нак

нада за дефицит у старом делу града \Који 
постоји У парковима .и дрворедима. Ужа 

зона старог дела града има свега нешто 

преко 30.000 дрворедних стабала, без оних 
делова -који су преко Саве, тако да Бео

град у томе знатно заостаје за осталим ев

ропским градовима, У постојеhим дрво ре

дима бројни су недостаци, услед уских га

барита улица и дотрајалих врста стабала. 

Овим се донекле постиже равнотежа и 'Ком

пензација. 

Пред1iОСТU буду/i,е. 1iOB02 пута YCBoje1i02 
1968. 20дU1iе 

У целини г ледЗ1НО, у току последњих 

тридесет година о.КО старог пута настао је 

велики број стамбених и економских обје

ката било легаљно или ,илегално, свака ре

конструкција на њему изазвала би велика 

рушења и велика новчана средства за екс

пропријацију. Пут у подужном вођењу 

спушта се до к:оте 180, значи са нагибима 
и обилазним криви нама. Усвојени -нови пут 

избегаrва ,споменуте слабости, има директан 

правац, без Iкривина, хармоничан благ ус

пон, прегледност и ПО'NIУНО чист терен. 

Пут је краhи за 1 км, "или 15-180/0, а што 

значи да је бржи временски за 20- 250/0. 
Нарочито у првој и другој деоници иде 

кроз чист терен без ·прелаза, обилажења, 

вештачких објеката ·са блажим и констант

ним 'нагибима, где се до своје половине ,ду

жине пење до коте 270 а даље у благом 

нагибу спушта ка Раковичком ПОТ оку. По

што доњи пут иде долином, кроз насеља, 

на ниској коти 175, тамнији је, влажнији, 

магловит.ији, са мање оријентације, без са

гледавања панораме и амбијента. Он не 
носи iКapa'KTep намене туристичког ,пута је

дном објекту као што је Авала, широј брд
ској околини намењеној рекреацији, Нови 

пут на просечној оКОТИ 230, поред других 

предности, може да се ради и етаПНQ до 

Кру:ж;ног пута, а одатле да се користи до 

реализације друге етапе ПОСТОјеhи Авалски 

пут ОД Кружиог до Авале. 

у смислу намене, разлике су следеће: 

доње вариј анте иду кроз традиционално 

активно пољопривреДНQ подручје где не по

стоји потреба за оваквим путем, већ је он 
сметња, јер дели подручје рада од стано-
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вања. Ради тога морао би се 'дати веhи број 

подвожњака приликом одвијања пољопри

вредних делатности. Горњи, торлачки пре

длог отвара нове намене и перспективе де

лу који је предодређен за излетишта, од

мор, рекреацију и туризам. Пут допире до 

к'оте 270 западно од врха Торлака висине 
307 што значи да остаје висинока разлика 
од 37 м. Са овом висинском разликом и 

удаљеношhу од ,врха око 450-500 м 'ство
рио би се простор у 'К-оји би се ситуирали 

објекти који су раније наведени у намени. 

Тенденција је да се сам врх - главица 

ослободи за разгледни плато с .нај ширим 

угЛ'ом Iвизура, скоро свих 3600. На тај на
ЧИН пут би ишао кроз зону парк, шуме, 

пропланке и добио би све амбије.нталне и 

естетске вредности. 

С обзиром на неповољно ситуиран 'ста

дион "Црвене звезде", :као и одвиј ања при

редаба на њему, настали су следеhи урба

нистички проблеми за град: одређивање 

граница игралишта "Црвене з'Везде", обез

беђење великих површина за паркирање 

4-6.000 путничких возила, приступ пешака 
и возила и њихова дистрибуција на једном 

крајње осетљивом саобраhајном чвору. Мо

ГУћа -су следећа решења: да се у близини 

саобраhајне петље да из зоне града непо

средан прилаз публици која пешице до

лази, а да се главне паркинг-површине по

ставе lВише јужно, више стадиона, У про

стору где 'се налази веhи број трансверзал

них саобраhајница, 'Које би што брже при

миле излаз возила из зоне паркинга, КО

риетеhи и новопројектовану трансверзалну 

везу, да би се масе возила усмериле и У 

источне делове града, избегавајуhи о:птере

ћену петљу :код Ауто команде. Као допун

ски паркинг користила би се слободна по

вршина у благом .нагибу захваћена улица

ма Авалски пут и Кумодрашка улица. Већ 

је раније речено да од Трга Славије по-ч:и

ње будући Авалски пут, што се види из 

данашњих немогуhих загушења ,саобраћај а 

на том правцу, а која ПО'itињу 'Наро-ч:ито на 

делу Славије за коју ј-ош ни данас немамо 

урбанистичко разрешење, а ,које 'се сигур

но могло постиhи, да је цела -ствар била 

препуштена стручњацима. Неминовно ј е да 

се ту намеће кружни подеоник пре-ч:ника 

150- 200 м у два нивоа. 
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Нова траса Авалског пута пролази под

ручјем које припада сливу Топчидерске ре
ке. Инвеститор - Фонд вода СР Србије 

преко Здруженог 'водопривредног предузе

ћа "Сава", урадило је водопривредну ос
нову за регулацију овог слива. Приликом 
израде урбанистичке студије око будуhе 

трасе, консултован је проф. инж. В. Мла

деновиh, ::као и инж. Тасић. Према овом 'ВО
допривредном решењу, поједини СЛИВQВИ 

потока који 'се уливају у Топчидерску реку 

за време великих падавина, стварају бу

јице 'које изазивају велике осцилације у 

кориту И нивоу Топчидерске реке. Да би 

се смањили издаци око уређења корита 

Топчидерске реке, дошло се до идејне кон

цепције која ствара већи број ретензија, 

да би ови бујични токови били локализо

вани. Тако су ост.варене водене ловршине 

у облику мањих вешта-ч:ких језера на ви

шим котама, а у близини насеља . С једне 

стране оне би служиле у економоком сми

слу за наводњавање пољопривредних по

вршина када се пој аве веће К'йЛИ-Ч:ИiНе воде, 

а ·са друге -служиле би у туристи-ч:ко-ре

креативне сврхе као водена огледала у пеј

зажу. Целим током слива Топ-ч:идерске ре

ке овим пројектом предвиђено је десетак 

оваквих ретензија. На новом делу пута ос

т.вариле би се две - једна на Раковичк.ом 

потоку испред села Раковице, на делу где 

је предвиђен вијадукт као рекреативна во

дена површина у са'ставу необично пријат

ног и повољног амбијента, једног већ по

стојећег, природно датог луга са топлом 

југозападном експозицијом, а друга је пре

двиђена у близини старог Авалског пута 

код Јајинаца, чија ј-е гравитација усмерена 

Каљавом IПОТОКУ. Одводњавање самог пута 

нормално би се одвијало подужним кана

лима по најнижем терену, а кроз цео пре

део постоји 'Низ природних одводница. 

Туристuчкu услови 

Изградњом туристи-ч:ких објеката у Вр

њачкој БаЊlИ, Букови-ч:кој Бањи, Крушев

цу, Краљеву, на Копаонику и на другим 

местима, може -се констатовати активност 

на зна-ч:ајном унапређељу туризма у под

ру-ч:ју којем је усмерен Авалски пут и ње-



гови даљи исходни -огранци. Код овога тре

ба имати у виду чињеницу да је Београд и 

сам међу најпосеhенијим туристичким цен

трима у земљи. Пошто подручје обухвата 

бање, климатска места, бројне културно 

-историјске споменике, овај 'пут би примио 

токове кретања како домаhих, тако и стра

них туриста. Самим тим представља по

тенцијалну могућност за остварење тури

стичког промета и валоризацију предела 

који то првенствено заслужују : Авала, Ко

смај, Рудник, Букуља, Јастребац, Гоч ,и 

источни огранци Копаоника. Подручје цо 

урбанистичком критеријуму и Kapa1KTepy 
представља јединствену целину. Већ данас 

кроз Београд пролази од пола до милион 

страних путника, 'што је око 70-0/0 страних 
туриста у целој Републици, а пораст у бу

дућнос'Ги је неминован. Са овим повећањем 

сталан је пораст и моторних возила, како 

домаћих, тако и страних, што -обавезује да 

се рек'онструишу прилазни путеви граду, 

као и раокрснице које су на том правцу 

или у непосредној близини. Ово је наро

чито важно за ју*ни део градског региона 

где је гравитација последњих година еви

дентно снажна . У овом подручју -ОД ·важни

јих петнаест места у Србији налази се пет; 

од седам бања следеве три - Бук'овичка, 

Врњачка и Матарушка; :низ историјских 

места, као и манастира - Каленић, Љубо
стиња, Вравевшница, храм .на Опленцу и 

др. 

Посебно је питање у овој зони Спомен
-парк Јајинци. Године 1956-57. по распису 
Одбора за подизање -опомени ка, обављен је 

апШ'Iш југословенски конкурс за идејни 

пројекат споменика у Јајинцима на запад

ним паДИiнама Торлака, на аутент.ичном 

терену на :којем су стрељане жртве у Ј а

јинцима. Ово земљиште пре рата било је 
војно стрелиште у облику правоугаоника 

које ,се ,каскадно пењало према брду с те

расама и земљишним .насипима, недалеко 

од постојећег Авалек-ог пута. Оквир чини 

листопадна шума, ?ретежно церова, која 

је аутохтона на том земљишту са нешто 

четинарских интроду.кција и са неколико 

пар ков ских објеката. Овај терен, круто вој

но-инжењерски формиран, био је поприште 

масовног убијања, људске трагедије једног 

времена ;К!оје се не би смело поновити. Та 

масовна трагедија постала је симбол жртве 

за слободу 'коју треба преобликовати ли-
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к'овним И хортикултурним средствима у 

ширем простору, у -споменик који ве кроз 

будувност чува'Ги достојну успомену на ову 

маоовну трагедиј у и невине жртве. 

Иако постоје бројна ликовна 'средства, 

вајарска, архитектонско-урбанистичка, пеј

зажно-вртна, уметничка транспозиција је 

сложена iJ1 тешка тако да се до данас 'Није 

постигло адекватно решење. Тај натечај је 

у ликовној тенденцији гравитирао више 

уобличавању споменика архитек'Гонско-ва

јарским средствима што је дало низ добрих 

решења. Међутим, мањи број се определио 

за пејзажно-урбанистичке интервенције 

ширих размера, што <овај овеви простор 

заслужује. Истина, уклапање превеликог 

комплекса земљишта у композицију, непо

вољно је утицало на истицање главне ме

моријалне теме конципиране ликовним 

средствима. Код вевине учесника био је на
глашен више еминентно меморијални ка

рактер него амбијент. Конкурс је ставио 

учеснике пред велика rискушења што су 

посведочиле дијаметралности предлога са

влађујуви хетерогене 'садржаје. Сигурно је 

да цео амбијент, са о'к'олним брдом Торлак, 
чини амбијенталну целину, \који у пејзаж

ној композицији доминира, \ захтева удру
жену креацију уметника, урбанисте и пеј 
зажисте, да би -се добио велики :и трајан 

израз синтезе, а ту је и питање захвата и 

опсега меморијалне површине. 

Меморијална 'површина Спомен-nарка у 

Ј ај инцима у величини 'од 80 ха са западне 
стране наслања се 'На стари А,вэлски пут а 

са источне ограничена је пројектованим но
вим Авалским путем и преко њега додирује 

и уклапа ,се у комплекс "Титовог гаја" ШТО 

омогућује наста:вљање шумских и парков

ских површина. Аутентични елементи про

стора где је страдало 80.000 жртава, су при
лаз, места стрељања, покопавања и спаљи

вања. Из тога проистиче и мотивација која 

треба да доведе до креирања споменика 

кој:и ве у ,себи садржавати успомену, пам

ћење и трајање. Оигурно је да ће се при

менити бројни -садржај и као: музеј, позор

ница-сцена ради одвијања пригодних садр

жај а, церемониј ални део ради званичног 

приступа ,организ-ованих посета и делегаци

ја. Парк .не би требао да буде отуђен 'Од 

свакодневног живота, посета и пријатног 

боравка у њему. 
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Године 1978. основан је нови Одбор за 
довршење споменика који је .подржао ра

није 'Корисне поставке и ток,ом 1979. покре
нуо јавну дискусију ради израде идеј ног 

програма са жељом да се задржи карактер 

парк-шуме и да се обезбеде одговарајућа 

обележја. Сигурно је, да ће један понов

ЈЬени општи југословенски конкурс моћи 

најмеродавније да да одговор на ову велику 

и тешку ликовну тему . 

L'ANALYSE URBANISTE D E L'ACCES SUD ЕТ D'UNE PARTIE DE LA 
REGIONE DE BELGRADE 

атћ. Branko Petrioit 

иассеБ sud est ип fragment de l'integrite 
googr,aphique et economique de lа 'regione de Веl
grade, avec lеБ locali!tes qui ont lа tendence de 
developpement et agrandissement. Le domine (le 
tег,гirtоiге) presente lе peig,ne plus avance des 
talus еп Serble, зu сопtгаiге lе large bassin 
раппопјепе, situe IЗи dessus de lа Save et lе 
Danube, ои se deCQulent les sources : Mokro
luski, Кuшоdгаski, Rakovicki et ВиЬапј potok. 
Le vieux tтace de lа routed'Avala н des пот
Ьгеuх detours avec les petits diametres et il а 
ипе configuration emietante, et а cause de cela 
le ћЋсе devenait lentement et dangereux роиг 
lе trafic. La vitesse est :reduite, шаis оп se 
manifeste ип encombrement pel'manent, рагсе 
que lе trace est devenu соmmе uпе tranchee de 
communication inte.rnee роиг les 10calites sа
tеШtеs: Вапјјса, Јајј:псј , Rakovica et ВеН РО
tok, et а cause de сеlа se rende possible lа 
reconstruction et гесtШсаtiоп. L'approche fait lа 
liaision de lа i errit-oire centrale de lа Republi
que, lе bassin de Morava Ouest et les directions 
transversales. C'est uпе partie еп relief et 
montageneux lа plus marquante, forestiers, plus 
impol'tante рон.г lа п~сгеаtiоп et l'evolu tion de 
tourisme. Тогlаk haut 310 т, Le Champ de 
batail1e (Razbojiste) 347 т, Avala 510 m et Ко
viona 400 m presentent lа сЬаТпе des regions 
qualites pour le tourisme, геСI'еаНоп, les tег
гаiнs de plaisirs et les surfaces роиг lе repos, 
avec ип соир d'oeil dominante. 

C'est ип reservoir sanitaire-hygienique qui 
regle les occasions microclimats де lа vШе. Оп 
а ргојеtе lа nouvelle l'oute роиг lе trafic divers: 

voyagear, transitaire, de .transport et local. Elle 
est plus haute que lа viеШе et раг uпе доисе 
montee еНе va sous ое Torlak jusq'aux du 
niveau 275 m et раг lа direction reduite fait lа 
liaison avec Kruzni put, traverse lе viaduc 
10ngueur des 100 т. Ainsi, оп fait lа liaison d'un 
nouveaux territoire, echappe tous les detours, 
esquive lеБ localites et е11е est plus courte que 
роиг 18°/1), et роиг les vehicules vite plus que 
250/ 0. оп evite les defauts de lа viei11e route, le 
brouilllard, l'humidite, l'orientation faiblement et 
pas mauvais regard de рапогата. Puisque Веl
grade п'а pas Ьеаисоир de vel'dure, avec 1е 
nouveau jardin Titov gaj et l'ensemble mето
l·ialJ.e ЈајЬпсi, ои pendant La Deuxieme guerre 
mondiale ont fussille 80.000 mШеs des gens, оп 
gagne les nouveaux espaces sous les forets et 
les parcs qui ,se inclurent аих nouvelle bague 
des forets autoUI de lа vi1le, et еп cette [асоп оп 
realisera lа compensation роиг tous les manques. 

Le jardin mетогјаlе Jajinci se tt.'ouvera 
entre lа viei'11e et .nouvelle route, gгапdеш' 80 ћа, 
avec les elements authentiques du tragedie: 
L'approche des victimes, lа рlасе du fusillade, 
les places d'enterгement et incineration. Le 
jardin пе реи! pas ећ'е etranger de lа vie 
quotidienne а Ьоп compte pathetique, les visites, 
apres qu'on prevoit ип petit musee, ипе рагНе 
сегеmопјаlе роиг lа visite des delegations et 
avec uпе scene еп espace НЬге, а cause de 
dегоulеmепt d'un sujet conformement аих сјг
constance. Раг ип concours yougoslave оп геа
lisel'a ипе solution qui доппега lа reponse а. cet 
Љеmе p lastique et tres diffici1ement. 


