
ДИПЛ. ИНЖ. 

OnWTU осврт 

заштите ЧOlВек'ове средине, дуго 

запостављена, 

као 'неопходност, упоследње 

ГРЩ!.1Ју, У углar.вномод се све 

'се у резо-

препорукама, одлу,к:ама, закључ:

цима на раЗJ:lJИЧ!И'DИМ lНJ.И!Вi()'ИЋfа, :КОД iМlНЈО\ГИХ, 

мањеорга:низа

и нов:инама у 

""",'I"'\'(1rU~:ПКi1\К чланщима и 

!Овом домену 

да же-

пропуштено. 

К'ОIР:fifС:ЕЮ. иако су .kJ;t-J'Uv',.r~<;;;-

'а I1О неким Јпитањи-

ма и хитна решења. 

У се .неминовно намеће 

дугорочним ~'~~"J~~'~ 

по правилу тра,же и вел.ика среД,ства,), 

перманентно приступа акци-

и мера nю свом карактеру :не 

у свом остварељу бити 
се по,степено 

је 
дузела 

ограничења кон

кретних решења у оквиру 'ових мера, њих 

и поеле ОЖИiВотворења ел а СТИЧIf о тре-

тира'ги. да се проши-

У вези roграничеља 
чење 'возила из .з'о:н'е ЮНЈО ул. 

и Кнеза Михаила и тог простора 
искључиво пеш,ацима Д8ЈВ1Ю оч:еКИlван, 

неопходан - за сада ск.ро,ма,н rrютез су 

мио,ги градови, [IЗ :и знатно 'МaI:ЬИ 

града, '110 пре 5, 10 па чак и го
дина и то углавном и релат.ивно у већем 

33" 

учинити .СБ е, да не остане са-

МО :наовоме. 

на 

ДРУГИХ, 

не-М8Нтима у прилог такног cT8iВa 

рационалност, нееконо:м:ичност, НЕ~РЕ~нrг,ајОИЈ[

ност И сл. 

Не дО!во,z:Ј;ећ.и 

су тихи, 'НИти 

су, иара'вно, Дот,акнута 

актуелна питаља из ове ,0блас'IlИ. 

ОУН 

стичких СХБ а TalЊe: 

животне 'ради се о 

свему што везе са животом, дакле не 

само оо.колињи већ и 'о (RJвали-
тету ч,овешове став 

више ек'олошки него друштвено-полити:чки 

економски vU'v,,_ ....... 

Везе друштве.но-економског, про-

сторног планирања 

нирања човекове средине 

вољно схватити само \д.а 

дирних 'I'ачака; неопходна је 
у планирањ у и 

,ОД тога зar.виси: 

пла

недо-
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обеЗ'15еЈt'jеЈње таюве средине човеку ко

неonходна за његово ЗДРаЈВље и ЖЈИВОТ 

""/"\1",,..1\,", '::,,-ст човека 

зашт.ит.а 

биљног и живот.ињског од неповољ-

мих Љ у-дских 

уклањarње юштеhења Iили лоших по
следица неких људских активности :и 

:УСai8РШai8ање л 

компоненти и др. 

они задатак 

и сву

осноњии мотив ж:ивљења и cТlВa-

рања општи заштита природе и 

створених и приро~них 

блага у оювиру ЖИIВотне сре-
ди(не целину. 

шња ЩУЖЈна да !Веома савесно 

и одговорно испуни з·адатэ;к да за 

но'стсачу!Ва лепоте и резеразе природе. 

тога у нашем друштвењо-политичком и ек()

:номско.м жwв'оту и 

заштити средине ове више 

органоки саСТ·аЈВ.ни део. 

претерано ако се каже да за-

штита средине од кардињалних лтро

блема нашег !Века iИ да ј е тесно везана са 
ооеЗIС)е]Је]~ем мира и ,цРУШТ\В8НИМ напрет

ЧOiВЕЖ има пра'в,о да Ж.Ј1ЈВИ у 

средини. Због тюга и стари и мл:а-
:и политичари: и сви ~L~.lK"'.'''''''' 

дО ОБ,ога стало, 

напора заостварење мера 

неОПХЈОдне да се далекосетии ху:ма-

човеК-ОБе 

и: 

- осетно подизаrње 

штвене производље, :РЕ~lП)ОЈ[УКI.I:иiе 
вредног и 

рационално и 

природних резерви .и природних ВЈ:),еЛ)НСIСТ'И 

у спешна заштит·а и YH:aT~pE~ђE~њ.e 
ве средине је 
вредног 

елеменат у до:ношењу привредно

-лолитичких мера и одлука, а самим тим и 

у друштвено-'Лолитичког раз-

у целини. 
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али у органском 

целини, п~,е~~С1~а~!ља 

,веома 

m'ClKTOn човекове оредине. 

Човек се све 'више удаљава од 
оне оюолине) са к'ој.ом 
ов'Ог кроз векове 'и 

чинио И rпредстаlВљ'ао биолошко 
је промене 
пратити 

се те 

гативностима више не 

rrparвa су

довео до 

средине, он\да даљи друштвени раз

мора да доведе до ствара'1Ьа таквих у

слова где се не могу опет, из 

НЭiВљати неспоразуми и .Г'пи.n.n'..r 

околине. 

или 'Мањ

мери допринети 

,тг.Г\'Uurткт·nr\ Iизвршаrвању 

непр,ес'та:каг) 'за\датка. 

заххева и 

стално УСаЈВршавarње, према неким д'осада

:nравилнм редослед у 

организа.u~[iи послова у вези заuттите ,око
би да 

ње ,квалитета 

3. техничке радне групе за 

циљева ,израду метода ме-

рења 

4. техничко 
5. организоваље теХНrИчке групе 

раду плана приоритета и ДИН8Iмике 

6. доно,шење закона. 

1975. године донети у аа-
кљ учци 'и препоруке на заштити и унапре-

Ж'ивотне средине извршавању про-

грам,а услова на 

разматраљу про

блема и предлагању мера ангажовале су 
све удруженог рада, 

друштвеНО-\1::юљитичке и интересне 

за; е.rЩЈ1Цlе, ,щРУШЂВено-политичке, 

др. tИ удружења. 

пиhе 

следеЋе области: 

зашт.ита ваздуха од 

становништв'аводом за 



РАЗМИШЉАЊА О ЧОВЕКОВОЈ ОКОЛИНИ И СТАНОВАЊУ 

ВОДОЂок.а 

заштита О;Д буке 

заштита животних намирница од за~ 

гађивања 

озелењarвање 

- чистоh.а града и насеља 

_.~.~.,,_~~._ ком.араца 

- уништа'вање глодара -
ТFТI,-""ycaТТTK су без изузетка сви актуел.:ни, 

али Ibli:1:xQiВa реалиэаци}а захтева 'велика 
cpeдcТiВa (којих за сада 

те Ћесе у догледно време <rIоја'Вити и акту
елно литање: зашто се закључци споро 

спров,оде у ЖИlВОТ. А овак,о 

и закашњавање још више КС1мu]лик:ује 
блеме 'и више средстава. 

у Бези ж,ивотне (чО'Векове) средине 
више се говори и ЛИ1IIе (за -сада углавном 
још Ј71век само о заштити од буке, раз-
них ВlИ,IJJова IИ Тio ј е 
СИГYlрно :на овом месту. Али не-
ких аспеката човекове средине, иако 

нису нез'аrвисни ОД на:пред НЭЈВ ед ен<и х , не-
ДОВОЉНО се помињу и (а 
нак'О 'су 

* 

изнета размишљања о неки:м 

питаљима животне средине ('.у којима се 
многи аспекти и 'Области испреплиhу (и 

су више или маље 

,се неминовно и са горуhим 

мима становања. 

Животна средина можда у 

ст,вари (непосредно) (rючиње (а вероватно и 
у стану, ,са 'cТlaHoвaњeM {у граду 

. и градск'ом насељу овак'њкiO у :великој 
Обично се говори на ста-

новање - (а добрих 
У,СЛ.QIва за средину из:међуо-
сталQ,Г - у мери зarвиси и од: 

решења у урбанистичким плањо'Ви-
ма :и 

арх:итеК!ЂОНL"КIИХ 

СТРУКТИЈБНИХ решења 

станова у њима. 

зграда и 

То је тачно. Али ту се мора додати, 
да а још више очуsање и уна-

услова човекове 

ко зависи и од 

-ДРУШ'1'1вене јеДИiНке, од 
(културног или МаЈЊе 

исто та

Чiовека

његовог личног 

рациюиал-

понашања, 
навика или и Др., а нарочи-

то ОД општих друштвених .мера. 

Скулштина града Бео~рада 
1975. т. материјал СТАМБЕНА 
ЊА И СТАНОВАЊЕ 'У """""''YТ ... ,rr.,n 

- ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТАМБЕ
НЕ ПОЛИТИКЕ У БЕОГР АД'У (тзв. плава 
књижица). 'У овом дат је -осврт 

и заузеТiИ су ставOlВИ у смислу следевег: 

- о-снова новог система је 

усмерена стамбена 'Изградња, где 

зација удруженог рада - {)QНOlВни носилац 

политике стамбене изградње. 

- ко да реШalВа стамбене пробле-
ме радних људи и I'рађана 

људи и непосредно у-

решавању свог стамбеног пи-
ТаЈН:..а 

у \изградњи у-

интересе и саrм:·оупрarвно се орга-

стамбене ИЗГРаЈДН.>е 

земљишна политика ј е еле-
менат система усмерене стамбене изградње 

- неопходно створити ,материјалну 

ОСНОВУ за савремену rrрои3ЈВ'ОДЊУ ста~югва 

- стамбени 
и ,одржавати 

града 'се мора чувати 

- станарине 

,самоуправно оргаН'ИЗ'ОiВање 

и повезивање у к:омуналној стамбеној обла
сти 

- радити ,више и 

- ,стамбена изградња 
ђена са изградњом других 

у поменутом града, у цели-
ни 'ВООма далекосежног rю значају у даље.м 
.остваривању и усаВрШalВању самоуправног 

ооциј,ализма на дели-
катном подручју, има и п.оставка: 

" . . . 'усмерена стњм6ена изград
ња . . .oMoгyћarвa рад-
ним људима удружено,I' 

рада даодлучују 'о CtВМM питањи-
ма стамбене из~радње ... , почев ОД програ

потреба за -становима у организа--
удруженог па до 

изграђених станова. 

УПРалзо предња поставка мото и по-

вод за даља размишљања. било 
би неумесно, упуштати .се одмах у много-

·се за станов.ање 

Због тога ће се до

ДИРНУТ-И само неке (и у веома 
aKTye.:тr:н:e) теме, (делом урбанистичког и 
архитектонск,ог карактера, али сигу.рно и 

са великим друштвеним и политичким 

и '110 из области: 
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АНДРИЈАМЕНДЕЛСQН 

мере и заштита око... зграде и све ане институције у су 

лине 

амбиј ент у насе.тыу и улици 

пешак у насељу (граду) 

структура стаЊOiва IИ 

На прI.ВИ поглед изгледа да 
ме немају много додирних тачака. 

ипак .одм:ах уо,чљиво, да све ,оне 

УЛОГУ у ко.мплексу питања 

за човеlКОВУ {животну) средину. 

Иако се 'о 

мере u заштuта ОКОЈ1,иnе 

VlJlб21..н]~С'ГИЧ,В:И!\I1 MepalМa и њи

често 

толико зна

.ос-врти :на 

ИЗL13Эiнредносложен и шир-ок комплекс пи

тања нису сувишни (посебно ако се има у 
виду и то да ти ,осврти - вев због каракте
ра проблема - не МОЈ'У бити 'Ни к,омплетни 

стално траже допуњавање и 

УI):,БGlFЫ1с~ги'qке мере - измеђУ оСТалог -
МОЈ:'У су добро смишљене и примење
не) много помоfiиотклањању и спречава

и последица мотори-

зованог као шт.о су: 

- .опасности {упозорења Н·а 
саабраfiајни знаци, аветла на 
сл. нису довољни саiМИ да пруже 

степен безбедности) 

- бука (нарочито 

(најјаче изражено у НИ~ 
жим 'спратовима зграда) 

- призор беск'о.начних сао6раhајних TO'~ 
кова и' ма,се паркираних (који 
код 'Оних 'са осетљивим нервним системом 

смањују МОГУћНОСТ За одмор и регенери
сање). 

и др. 

Веома је тешко iда се, за решење горњих 
проблема ефикасНlО и трајно реше
ње без великих промена и у 
старим, наслеђеним деЛОВИМа града. 

у новим .насељима (градовима) 
постоје велике шансе да ее штетни утица
ј и од моторних возила Те шансе 
могу се углагв.но'М оств,арити :на 'следеЋИ 
начин: 

1 .. раздвојити саобравај 'возила и пешач
ка кретања (у циљу ИСКJЬiучења 
њих опаСН10СТИ за све и 

2. 

ло 
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и изолава']ЈИ од 

и парК'И\нг прост,ора 

многи желе 

пред прозором) 

:и остали .изло:жени 'штеТНИl\1 

буке, ,ваздуха или 
призора. 

,цс;LД1t:Ј:<>.U о.д тога да се могу дати кон:юрет

на и широко примењива решења (рецепти) 
заостварење горња (сваки 

\Има oQ,дређе-

ним околностима можда имати 

у 'Виду следеве: 

- паркинг простор оместити северно од 

стамбених зграда (по' к,онцен-
три-сано) 

- треба применити та:к:ве тиrюве стам-
бених зграда у којима је соба 
ми:юроклиматски повољно а и 

према просторима без ,возила 

- iвозила, ОДНООНО 

(за возила) 

доступне 

Ако би се У овом смислу извршила ана
лиза изграђених нових насеља у 

ду (и не код оюол-
ности изнете могуhности ре-

,се у некима наИlIIIЛО, 

на то, да шансе нису су 

већ приликом планирања (а 

нашли би се и случајеви да су добро испла

НИ!ране СЂвари после у пракси деформиса

'Не и дезавуисане). 

Има примера {у Западној 
где се из,оловање стамбеног комплекса од 

околних са интензивним 

са,обравајем веома {на први поглед) 

каЛНQ решава пощизањем озелењенlOГ 

љано.г) заштитног бедема ок'о коМ'Плекса 

и њихов 

још 
решења. 

* 

у непосредну ок'олину 
да - поред осталог -

институције 
много 'Озелењених 

- {)бдЭЈНИШ~'а 

- основне шк:оле и др. 

мере 

улогу 

стамбених згра
tИ неке од

правилу са 

као што су: 

Ове да су органски 
састав/ни део ,околине стамбених зграда 

(што :не значи да их треба 'и сместити у 
а самим тим и човеюове ка-

к'о у плану, тако и у 



Поzлед 'На ТР7-
Теразuје у 

Беоzраду. - Ич\tа 
љи овај Тр2. (са 

лепим 

традицијама) 
довољ'НО 

атра:х:ција ~t 
уzод'Них 

доживљаја за 
nеша-к:а (јесу Л1~ 

то ,м.ожда 
по дз е.м.'И 1А. 

nрољази?)? 

La vue de la 
place de Terazije 
а Belgrade. Cette 

place (sa ЬеНе 
tradition а part) 

a-t-еНе 
suffisamment 

d'attraction et 
d'agrements роuт 

le pieton? N с 
seraient-ce, 

peut-еtrеЈ ses 
passages 

souterrains? 

Део мсеља 

"Јулuно брдо" 
Вељики број 

ста'Нова је 
оријентисан 

према 6ето-н,ски.м. 
и асфаљтним 
по врши'НаЈ.И, 

које покривају 
ауто.м.обил-u 

Иnе partie de la 
localite »ЈuНnо 

brdo« - ИN 
grand nотЬте de 

logements est 
oriente vers les 

espaces de beton 
et . d'asphatte, 

couverts рат les 
automobiles 



Насеље у у.љ 
Браtiа Ј ep%oви~ 

- Код uзzрадЊЕ 
ов02 објекте 
nије воЬеnс 

раЧУ'liа с 

у1<:Ааnању '1 
а.Atбuје1-l.~ 

La localite ааn: 
la тuе Втасс 

Jerkovic. - А lo 
construction аЕ 

cet ensemble, 071 
а pas еu soin a~ 

воn inserti07i 
ааnв l'ambianc~ 

О'Ч.U2Аедnо је да 
је кот АаР'liица 

nеУС%Аађе'liа са 
ceojO.At о%о.љиnо"н 

uа КаnаревоЈ,( 
Брду 

Il est evide?~t 
чuе la chaudiere 

n'est рав 
harmonisee avec 
son entourage д 
Kanarevo ьтао 
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* 

Нормално је када човек данас тражи да 
се све више укључује у обликовање своје 
неПосре<дне ,ок'олине. Ако то ,стоји код ч'о
века појединца у ,односу на стан, онда је 
такав однос још виш,е условљен !Између 

ДРУШЂВа и града (насеља). 

Сигурно ће ДО;ћИ 'време, ка'да у нашим 
насељима нев.е више становати породице 
које се махом не знају, јер Ће се код њих 
појавити жеље за .ко,нтактима к'оје 'се могу 
реализовати само усвеобухваТЈЮМ животу 
у насељу (граду). Кiроз 'ОСl1ва:рење таювих 
КiOiнт.arкarгa и iвеза iна'сеље (I1pащ) ће ,поста
ти ИС'.I'J1JНС::ЮИ ,,:Ж:ИВО'l1НИ ОКlвир" У !Юој ему 
разне животне манифестације долазе отво
рено до изражаја, И .она 'Више неће бити са,

мо "на,сеље за спа-вање". Међути~, OIва'кву 

Део рејОUС'КО2 сuабдева'Ч'КО2 ц€н,Tpa - Нови 
Беоzрад. Архитектура је 'Н.еста'Н.дардuаЈ аљи да 
љи је и довОЉ1Ш за стварање У20д'!tих е.м,оЦ'и-

ја? Нешто још вероват'1{О '!teOOCTaje 

Иnе partie du cenire d'approvisionnement du, 
quartier de Novi Beograd, L'architecture еn est 
non-standardisee, mais cela suftit-il роит стеет 
d'agreables emotions? п manque quelque chose 

стру.ктуру животне ·оредине (чак :ни њен 

непосредни оквир) не 'М'оже да обликује Ю1-
ти је у стању да ,обликуЈе ИСКJЬiуч:иво урба
нистичко планирање. Ак'о би '1'·0 уопште 
могло тако бити, она би била намет.нута, 
вештачка за чо-века. ПРаЈВУ ЖМВО'l1ну среди
ну, ,остварује само стаНОВНИШ"I1БО насеља (на 

принципима саМОУПР3Јвљања), а урба!Ни
стичке мере обезбеђују УСЛOlве за ЂО. Са
времени урбанизам не треба да затвори пу
теве формирања к.омплексне МИКРОСТ.рук-
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туре града (насеља) . Не би требало очеки
вати да ве се у савременим насељима МОћИ 
све завршити за нек'олико година (код ста-· 
рих .градова-насеља 'процес формирања 
ЖИВ'отне средине трајао је ~ецениј-а1Ма, ве
ко,вима и ·ако није у;нИ!штењо, траје још) 

Све што ј е речено о ,неким урбанистич
юим мерама КlOје ,~еба :Да ПiОМ!ОГ.НlУ у ,c'IlВoa
рању,одржавању и усавршаваrњу (човеко
ве) ок,олине треба ,сх,ват.ити .као део (одраз) 

таквог урбанизма lOOји даје гла,в:не структу
ре (НQlВих) насеља rи ,обезбеђује о:ювире у 
којима ће друштво - .и :само друштво -
,обликовати (у дуготрајном :процесу) ·орга
низам ев,оје животне ,средине, у склму са 

достигнутим степеном и постављеним бли
жим И даљим циљевима раз,вюја у целини. 

Несумњиво , значај, улога и утицај ме
сне заједнице .у .овом процесу т>реба да до
ђу ~'O 'изражаја све ј-аче и све јаче. 

Структура стаuова (породица и стаn) 

у погледу структуре станова "ллаlБа 
књиж.ица" каже: "Величина и структура 
став:ова треба да буде, как,о резултат изра
жerних жеља организација удруженог ра
да тако· и демографоке структуре <:танов
ништва. У самим организациј ама удруже
БОГ 'рада требало би се суrrроставити при
тиску да се граде само мањи станови ка:к;о 

би се што 'веhи број случајева решио, јер 
је то само привидно, Пр11времено и неаде

КiBaTHo решавање стамбеног проблема/(. 

у циљу ост,варења услова IПОВ1ољне жи

вотне оредИ!Не, у 'Складу са ПОС'Ilигнутим е

кон;омским стандардом, Гев:ерални ~рбани
стичк'И .пла:н Београда (одабрен 1972. г.), у 
2000. години предвиђа за св,акoQГ становни
ка града 21 'М2 нето ,(ш'Го је доста ,скромно) 
односно посебну ,собу. Да би се то постигло, 
средњорочни протрами стамбене изградње 
мора;у да сад,рже :иодговарајуhе пропор
ције врста и величина станова, 'а имајуhи у 
виду да малих (малосо6њих) станова (срачу
најуhи ту и 1,5- и 2-собне станове) се до са
да углавном стално г,радило више 'Него што 

су с'Т\вар.не потребе и састав домаhинстrgа 
захтевали. 

у периоду 'ОД 1951. до 1971. године, на 
ужем подручју Београда ~без ,села) 790/0 
стан{)ва је грађен,о у категорији малособ

њих станова. 

да се ситуација до данас није много 
изменила може 'се ВИД6ТIИ .из ,следеhих ори
ј ентациЈОНИХ по~а'ГаЈК!а (,дЛaJНIираних rи щоби
јених ОД ЮIГВести'Ло.ра 1973. т.) за !НекЈа 1НJ0Ba 
насеља у Београду неДI3ЈВНЮ З'alвршен·а (или 
ј',ош гу fИЗI1pаДЊiИ): 
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I-':::~o 1--. -[ B1PCT! <тонова ~ 'io_~i---'-'~~~:s:-i~--- ~-.. --: 
, u , о о I ~o U I 

l--- ___________ .. _._ . __ . ___ l BJ. _____ ---'-______ . ___ I ___ ~ _____ ~ __ . _~ __ ._M * __ ._.L_: ___ J 
Земун 
Централна ламела 1,77 
IX м. з. Хм . 3 

Блок 28 -
НОВИ Беоrрад 4,27 
Блок 45 -
Нови БеОГР§А ______________ ~ _____ ~_ 

Насеље "Коњарник" 
I м. зајед . 8,4 
П м. зајед. 3,8 
IП м. зајед. 1,3 

Насеље северно од 

Медаковиhеве Улиц~_19_ 

Но, када је реч о правилном одреЈ:уива
њу структуре станова, -ипак ·се не IРади са· 

мо о томе да треба .остварити постаiВКУ Ге · · 
нералног урб~нистичког плана Бе-ограда . 

Неащекватан (поне-кад У !ст-вари пр акти
цистички ·И кратковидни) мзбар структуре 
станова ·осветиће се релатИiВ;НО брз·о у ор
ганизацији уДipужено'Г рада (где је такав 
избор учињен), неки ће се ПРOlблеми мора
ти изнова (испочетка) рещавати, са НОВИМ 
финан си:ј ским .оптереhe1ымаa и улагаљима, 
а неодговарају'ћи стан негатиrвно утиче на 
атмосферу у доМafiинсТву ..... породици (-код 
корисника), у .основној hелијiИ (на неки на
чин) чо~екове cpe-ДИне . 

Не т.реба за'I'БОрИт.и ,ОЧИ пред нормалном 

појавом да се код доста породица које се 
пресељавају у нови, бољи стан, ускоро по

сле тога п-ојављујlУ жеље да се iПобољша 
оню што је тек добила. ДОЖИiвљена проме
на (са-свим природно) учинила је да се по
јаве но'Ва понашања и !Н,аве 'идеје. Ак'о се 

ради о становима који само за .кратко вре

ме значе ПОобољшање" у ,вези с тим појави
Ће се И незаДDвољст.ва. 

Скупштина града Београда "цонела ј е 

саСЕ-ИМ ,опраВiЦан-о -- 1975. г. прописе -о у

тврђивању 'Вишка ,ста.мбеног простора за 

кориснике ·стан.ова У lдРУШ'I'веној својини. 

Али, било :би корисно да се утврди и то: 

колики је мањак 'стамбеног простора у но
вим становима .(изграђених и усељен;их на 

пр. у последњих 10-15 година), тј . колико 

има домавинстава (породица) 'код к.ојих 
стан више (а мо:жrда ,већод часа усељења) 

не одговара (било због структуре, због бр 0-
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44,9 8,06 3,79 

58,0 8,7 5,8 2,2 2,2 

24,2 26,~._ 6,8 4,8 

26,7 6,2 4,0 0,5 
23,9 13,8 3,0 0,04 
30,6 16.3 8,8 3,~ 

40 10 

ја чланова и др.). То би било такође к.ори
~HO у планирању. 

Односи између услова ,становања и по
родице имају -одраза у животу Iи 'развоју 
сваког члаНа ПЈородице у социјалном, .кул

турном 'и псих,олошком пог леду. 

Социолошка 'истраживања и анализе су 
указаљи на то да тесан и недаво-ља.н про

-стар поспешује несугла·сице између cYlllPy..., 
жника, да веЛИЧiИ'Н·а стамбене ПОВрII.I:J:1не по 
-становнику у СТа!НУ утиче -на степен бој а- · 
ЖЉИВiости, на психичку ·раlвнотежу уопште 

код деце узраста 6--11 година, да успех .у 
шк,оли у многоме заlВИСИ -од броја соба (па 
чак ако иначе ст·ан .и .није тесан). Нарв'вно, 
све 'ово завиС>и и 'од структуре пороrц.ице (од 
школске спреме и з аним аЈња родитеља на 

пр.) [и др. 

у стану где су к:вадратн-и метри штед
љиво 'одмерени, код многих мајки се појав
љује једна нова мора, мора трудноће. Евен
туално рођење другог детета је синоним 
гуБИ'Dка стечене удобности, ОДНО'оно (rnред
стојећег пресељавања :К'оје ће изискивати 

НОВО прилагођав·ање. 

Често, један стан к·оји lНије -нездрав и 
некомфоран сам по себи, постаје за овоје 
станаре такав када је пренаста;њен. 

За дете још се тешко може НЭ:Ћ'И у стану 

СВ'ој ПРОСТ·ОР за ·OpiМaH, лежај, 'столицу, ли

саhи сто. И када децу lВеличина 'ОБ-ОГ про

стора не задо,вољава , ,она су присиљена да 

(ЖИlвотни) простор за игру проши'ре на 

дневну собу (одра'слих). и ту на-стају суко
би . Бројни ро\дитељи (кюјима је лакше 

"дресирати!l него васпитавати- ,одмах реа-
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ципеле, не пењи 

каryч, не пузи ПОД O<pM1a:н, 

ра, седи усправно, не скачи 

даље том смислу. Ова 
пазната у малим 

увек нека латентна нервоэа. 

недовољан и Не'D'рганfИ

З0ван ПРОС1\ОР у стану не 

само на младе 

сти, :неуравно,тежености, умор, на-

рушавање односа са сусеДИЈ\.:Iа и 

друге KO;D; одраслих iНису ретке 

следице ·ОВИХ недостатака становања. 

то lНe отежаiВа жиuют само непосредно по-

већ на друштво 

важно да се узрасту 6-
20 г. ооезое,ДИ индивидуални стам-
бени простор. 

жи 

опречава и 

не .напетости младих унутар породице. 

Тешк'о гледати младе људе, у година-
ма - природа тежи 

да да годинама и годинама 

због тога шт,о стана. 

у Бези младих, rпознато је 
во деловање становања са 

дитеЉИма на :равнотежу младог пара. 

ВОДИТИ плански и доследно рачуна о сме-

нових МЛаДЈ1Х породичних 

то 

вати да се створи 

hерешавање овог 
много КСIМ1аЛИ]~О]:Ш;НИlе. 

Станови 
спадају на града "на лепом 
месту, где је мир и повуче.ност и близина 
природе са лепим . Ово схвата-
ље, у су;штини 'да 

место другом по се становање старих 

третира као ;ин'Геграљни део на

сеља или как·о би стари људи 
на 

навикли, 'као и сви 

становници, тл"",,,,-i,,,i,,ТА" наrpэвно у \Виду И H~Ke 

животу старих ,општа 

начела ПЛаЈнирања -савремених насеља. 

се :при,нциn 

у ул. 

З4~ 

'резултата. било до-

живот стан: 

не и нарочито такав 

да родитељи, деца разног 

стари и сродници, па и 

воде у исто време 

БаТ да 'Се 

све време у томе не 

ру;ке, .на 

се 'Гамо 

сматрати ни луксуз ОМ ни не-

:реалним:. 

И неопхоЩfУ 
блискост одраслих као и младих може да 
оствари само стан. ,стан је 

:на битна ове породице, ка-
кав њихо,в дох.одак, или ЊИХО1Ва општа 

Нека истраживања пренасељено-
сти су n-рецизирала два степена. 

научници назваљи "до

степен" и је-

"горњи или "критички 'степен" 

·одго:вара ''Ни:в'Оима не тре--

ба никад силазити веома ве-
лике шансе се -озбиљно поремети 
зичко или ментално здравље 

ГИ степен означава ниво испод кота у 

ву 'Индивидуална 'и поро-

дична уравнотеженост. 

За г:::'рња два степена истражи,вачи су 
предложили и величине. По њи-
ма, степена 

декс: Ме'Гар пЬособи. 
л:ошк-ом нивсу, он 'се између 

10 критичном 
14 пренастањености, 
лошки ,особе 'На пr:ЮС:1'О'DЈ1ПV 
критични ,особе на n'".,,, ... ,, ..... I"\.,..,,,,,,"{7' 

квадратних :метар'а 

особа на 

ти само ист()времено. 

примељиваље и 

Щ:ЈеlIOiру'ка без опасности, али је 
размисли. 

дан, 
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при само на култу.ру ста-

новања већ на, културу 
уопште. у целини део култу-

ре. Од тога завиои и квалитет човекове 
средине. 

вота 

ти

разноврсности 

жив,ота. 

исцрпљен, 

типова 

а не вла

,LI-', ..... .J' .... 'A.~ и предло-

инер

конзерва'ГИЈзи:зм,а, при

и по-

априори значи 

више 

2"'С:ООIНJИ ,C'I1аиса ОКЈО 60 
окупљи ,ОД 2-собиог 

се мюже 

и уопште р~ционал-

средина 

од ClPt~ДY:tHa 

и 

нерадо 

за; 8,1Џi)JV[чка истраЖiИвања 

социолога, психолога (а 
могу сигурно ПОМОћи да се 

да се от,клоне неспора

ПО.родица и друштв·о у 

им 

живели у 

одмах пресељени 

ltJ""'CJ'lDaT неке стамбене 

с'ГаБЈов.аFЫа у МiНЮ :r;оспраrtlню.I 

за сада се не п;риступа :П;ОВQЉН10 

A.nll"'U'VТ'.TA'inU.(\ Т·О је веома к~плексан 

блем где је и структу:ра стЭ!вова од 

Сва социолошка истраживања у сушти
ни да ~валитет станова и усло

'Ви становања непосредно утичу на живот 

станогвника. Станови :недовољне површине 
и лошмм решењем 

до погоршања породичног ЖИЈвота. чи-

њевица упоз,орава не само 

на \Велику ОДГQiDОРНОСТ 

човек'ову средину у у-

слОвИма када се рационалност и економич

ност понекад увек тумачи доста уско, 
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и вулгарно. 

рочито велика у односу на 

када се овде 

ке :недостатке, било би 
тywrачити 

Из напред изложеног се ВИд'И сви 
овим !ни издалека 

за 

правилно или лоше реШЭ,lвање ·стамбено.г 

питања породица и њихове о

сновне животне средине и 

промишљени структуре ста-

нова. 

у nасељу и у.л.uцu 

Стамбена з.града и непосредна 0-
целину. Као што 

за важНЈО како је 
са у 

питаљу у околини 

стана не може се приступити 'са истим :ме

И Iвредно!Sањем 

'fЮ:В'О\М насељу и у .изгра

традиционалном град-

год се разматра стан 

и :његова околина, у 

може се .ни п-r:Ю{)Л1е-м пr)а~rеЈ'l.И'Х ИН

изо.ловано третирати. 

и 

Начин систем из.градње -стамбених 
зграда П<ЈСРедно. (а често 
тиче и на трошкове 

жан чинилац за 

изванредно. је опаСНОI ако се 
I1Pali~eI:ba или стварним или веРОЋатним 

условима економичнЈОСТИ 

у-

условно питање правилног ,групи-

саља зграда. rпр. ТЗВ. ,Иlвична изградња, 

претерано Тl'п"'''1'ГПЈ''.Q зграде велик'им про-

сторима Зlна'I'не нега-

тиВ\не по,слеД,иr:~е 

сюом смислу на 

- доводе у питање и ењономске 



РАЗМИШЉАЊА О ЧОВЕКОВОЈ ОКОЛИНИ И СТАНОВАЊУ 

Треба поh.и ОД -гога "ца у планирању 
стамбених 'аноамбала, па и у стамбеној из
градњи, сви радни људи и становници грз

да, имају право и потребе и за естетски.Ы: 
утисцима, д-оживљајима. Не 'би требало за
боравити да добра ар~итектура з~рада и 
просторна К.Q;мпозициј а стамбеног комплек
са само доприноси да комплекс (насеље) у 
целини буде шт,о приј атнијiИ iИ привлarчiНИ

ји За ста'Но'Внике и посетиоце. Ту је зна
чајан међутим и један други 'аопе.кт, то јест 
да есте-гск:и приступ прост,орном ,облwкова
њу у целини и у архитектури не буде циљ 
за себе, независно од произ.водње, тех.н'Ич
ких, економских и др. могуhности И IDoTpe
ба. КомпоН'овање прост·ора и разв·ој архи
тектуре т.реба да иду 'Руку ПО!Д руку са про
гpe~OM у индустријализацији грађењ-а, уз 
уз,а] амно међусобно дељовање. Ово 'Није 
неПQlзнат и нов rnРИНЩИlп, али је и lДаље 
актуелан. 

Типизација зnрада и ~ИГDизација стано
ва и околине се понегде и понекад сматра

ју фактором који негативно утиче на ам
бијент, на жив·отну ·средину. Међутим, без 
'I1ипизације (и префабрикације) HelМa брзог 
и екоtНомИ'ч~юг грађења. Овоме се чак МОЖе . 
додати: ТИПlИзација је један У'сљов (на од
ређен начин) и за савремено урбанистичко 
планирање, за јединствено просторно обли
ковање, за унюшење \реда, за остварење 

хаРlМоније у естетском ,смислу (за шта има 
доста примера и у ближюј 'и 'у даљој про
шлости) и др. Али типизација може да 
буде прихватљива (и у,опешна само онда, 
аюа су типски елементи (и стана и зграде) 
~ати у великом асортиману, са више -вари-

Ј анти, У складу са различитим (оправда
ним) прохтевима, захтевима и усло.вима, на 
основу принципа lМ:огуhJности еластично.г 
прилагођавања . Једнострано тумачење (а 
такве опасности r:LC){~Toje и дају ,0cHoiВa да се 
?уде и резервисан) типизације је 10 П асно , 
Јер то може да значи и 'незадо!Вољавање 

основних услова за добар ,стан, за приј а
тан 'и привлачан амбијент у насељу и 
граду. 

Познато је да ства:рање пов,ољне 'околи
не 'стамбене зграде (и ст.ана), а и пријатност 
CTaHOiВaњa уопште, у веЛИК1ој мери [ЮCn€
шују (између осталог): 

- правилан избор односа ОСУНЧаЈНИХ и 
неосунчаних ПОВРШJ1lна 

- благовремено уређење терена (укљу
qујућиоднођење подземних и П08РШИН
ских Ђода, синхро.низ-авање изnрадње пе

шачких и к.олских комуниroaција, озелења

аање) 
- обезбеђење (не само у плану) добро 

димензио.нираних и смештених ИI1ралишта, 

~п{)!ртских терена, шеталишта, слободних 

~pOCTopa за одмор деце и одраслих и др. 

- решење гаражног (паркинг) просто
ра, депоније смева, ·огрева iИ др. (\На начин 
да не погоршава услове станювања) 

- УСЛiови к'оји СЂВарају ефекте за пси
холош.ко-емоционална дож,ивљавања (по

МОћу водених по:врш.ина, флоре, м.огуВно
ст.и седења, помоhу врт.не пејзажне архи-
тектуре и 'сл.). . 

.У наслеђеним, стarpим (централним), ра-' 
НИЈе офор.мљеним делО\Вима града није мо
ГУће у потпуности и доследно iI1ланира ти и 
спроводити мере, које ст·аноВ'ање (комплек
сно гледано) у ЊИlма могу битно п060љшати 
(што ник,ако не ·значи да 'се питањима сре
)ЈЈИIНе - ОtКЮЉИЈНе - можща :и lНJа lНеКIИ .цру

ги начИIН - тамо не треба темељи'I'О поза
бавити). У ОБим дељоозима града посебно 
значење има улица (и ове, значи не само 
становање, што се посредно или непосред-

но везује за њу). 

, у лuца 

Стан и ЗDрада не могу ·се ИЗОЛOiВ'аЈНО по
сматрати ни од улице, као елe:tVIента непо

средне 'ок-ољине. Иако добар стан 'ГIpеба да 
пружи могућности да се !Некад м'а:ње не
кад .више (према потреби) станари заштите 
и према вани, квалитетан 'стан се не може 

замислити, а да нема контакта 'са спољним 

свет,ом. У ·становаље спада IИ 'DO да -се отво
ре прозори, да се гледа напоље, да се седи 

на балкону, (још нису, на жалост, :нест'ала 
схватања да балк:о:н или лођиј а у стамбе
ним 'В'Ишеопрат.ницама lНије луксуз), тераси 
или ·башти, да се ,Деца пу,сте из стана (у ·од
ређеним улицама или у ЛИЧИiцама, чак и у 
старој, Це'Н'I\ралној зони града; једностав
ним иокључењем саобраhаја могу се отво
рити 6езбедни простори за децу, T3IВ. "ули
це за игру") .и да !На тај начин \и улица (про
СТoiР 'Око кућ.е) постаје део становања. Ме
ђутим, IR'И мало није cвejeдНlO ;)ЈЈа ли тај део 
"ЧОЂек,оое средине пружа (или не) 'и одгова
рајуве к'валитете. 

Расположење.и атмосфера у једној ули

ци, карактер града, не изражава се само 

упадљиво у,очљивим крупним елементима, 

веЋ и многобројним ,,.СИ'I1ниц~<ма" к,оје не 

допиру ДО· чсхвека одмах. На пр. боје трам
ваја, аутобу.са, таксиј-а, стубова са уличним 

светиљка.ма (о чијој аде~В'атности у Бео
граду би се МОГЛО доста раЗI1Ов'арати) и др , 

сигуtpНО доприносе (уз многе друге факто

ре) формираљу лика (или лица) града и у

лице, њихове 'веће или мање привлачяости. 
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Насеље 

"Кашtрево Ерд! 
- Оnшта 
nросторм 

~о.unозuцuја U 
архите'К.тура 

3'lpaaa је добре 
ал.и уређење 
сл.ободnих 
по вршu'Н.а 

уzл.ав'Н.о.u ~acn~ 

доста и nосл.е 
усељења 

La locaUte 
»Kanarevo brdc 
- La compositic 
generale а' espa< 
et l'architecture 
des constructior. 
sont bonnes, 
iС;;(iДis que 
I'amenagement 
des etendues 
Libres est еn 
retard, souvent 
Ыеn apres 
l'instаПаtiоn 

Реше 
сл.обод'Н 

nовршu'Н.с 

1{асељ'М 

ЈЈКоњар'Иu~' 
"illу.м.щ 

задовољава. Ј 
оси.м. Ta~, 

реше 

nотреб'Н.а ј( 

брuzа о 1 

nовршu'Н.а 

С1{и.м.а?С то 
ПОТ вр'1јује саСЕ 

La solution 
espaces Lib 

dans les locali 
»Konjarnik« 

».sumice« 
satisfaisa1 

Mais, i~ faut 
avoir soin. 

photographie 
l'affirme 



:та.м.бе1tu 
;о.м,nље1<:С па 

)ањовО.Аi Брду. -
lеље-н,UЈlд и.м.а 

'оста, а.л.u 

'а љи се оио 
,држава иа 

адовољавајуhu 
~а'Ч.u1t? 

Је complexe 
~'habitations d 
~anovo brdo. -
t у а assez de 
>erdure, mais, 
'st-еUе Ыеn 
'ntretenue? 

Ове зzраде па 
Ново.м. Бео~раду 
.м.оzу да дел,ујv 
U .м.ОnОТО'Н.О, са 

одреЬе'Н.и.м. 
ncuхол,ОШ1<:U.М 

nосл,едU'Цй.м.а. 
Ал,u, зашто је у 

'Њи.м.а и 

ре.л.аТUВ?iО .м.а.fl,и 

број CTa1tOBa са 
nре1<:О 2 собе? 

Ces immeubles 
de Novi ВеоgrаЛ 
peuvent paraitre 

monotones et 
avoir certaines 

consequences 
psychoLogiques. 

Оп peut se 
demandeT 

pourquoi ont-its 
relativement реи 

d'appartements 
de plus de deux 

chambres? 



АНДРИЈА МЕНДЕЛСОН 

разлику улице 

животни npOICTOP, место за сусрете и 
разоноду 'О!на углавном да-

нас не може д'а игра. 

таква улица више 

лица за човека 

уместо 

што 

заинтересовани ,не rypa-
ни, 

вече, 

вом 

Т1:ро, у подне, увече, 

акустич:не, па чак и 

вима. 

и постављене 

и др. Реч неким 
ра'внотеже, О неДост,ацима наше 

не околище у улици, на 

ОоД'вrИ1I\!.I) просторима. 

у чему 

травњэщима 

у насељима, 

Бица 

узаном тротоаРУј на 

канте за сме

и 

излози продав-

юштеhе.не и светлеhе ре-

или заклоњено поставље

ни саОOlрэв.атни знаци 

неукусно 'компоноване 

(П~iIа.ЈfIОЈВИ, ознаке стањица 

градског 

недостатак WC-a 
ружне и неодржаване чекаонице на 

станицама град скюг 

жалоQНИ, 

зграда 

или не

уличног осветљења 

пусти калкани високих 

- !Неукусни натписи на продавницама 

а запуштени, коровом зарасли трав-

сти за юсветљење, "последњем ша-

њу тех:нике", мало JJV ..... \,;.HYJ. О Гn,,1""''l''-'_ 

рима што су a'I\]Mocq:)e]:~a ~','~~nЈ'-"k~~,"" 

сторни Кiвал,итети и ~ ..... A1'ТTT."._ 
да 'основно 

К1Оличина електрнq

и то не увек, а крета-

пеш'ака, осветљење тротоа'ра др. је 
споредно. 

у комплекс питањ'а 
заштиту човекове 

се 'Т'::I"К(1,ћР 

lНe·· 

се 

(у 
можда !Нису ништа мање 

штетне за телесно и ду.шевно здрњвље ч;Ј-

r.Ьаци 

иnраЛИШ'I\а са опа-

рек;виз:итима 

неупотреОЛ)ИЕ~е клупе 

лоше поста'вљени и неодржавани 

плаюатни 

-несигурност пешака наострвцима 

на{јред 

тро'Гоари давно зрели попраЈВrн:JУ 

отпаци и неЧИС'I'Оћа ових 'Врста 

или заТiВ'орених 

годинама отпа-

улази у зграде 

неугледне ОIlраде 

века, што су на пр.: аерозага- пред 
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РАЗМИШЉАЉА О ЧОВЕКОВОЈ околини И СТАНОВАЉУ 

- .напуштене оа.nа.ке 

ИТД. ИТД. 

се 

у насељима, улицама, парковима и.наче 

позитивно, лело и з.драв·о. 

има .основа 

Излаз 
"недостатака 

може тако 

ва смисао, 

ОДГОВОРНОСТ 

углавном у 

ства: 

не-

и ДР. 

се то 

тежак али эаХ'l'е

велику упорност и 

више него до и то 

ПРЗЈвца активности 

мерама школи, у дру-

штвено .... политичком раду, у породици и 

и 

дисциллинlO'М, ПРО[ЈИ-

сима, 'ОДНОСНО зак,онским 

естетски и 'културан 

не тражи веЛИ<Кiа 

Иако у новим насељима 
'Dрадиционалном СМ'И-

ТТ.rI,РV''"<,1Лilllr::I'"ПТ друштвено-сна-

"замена за 

многи аспек'IlИ да се класична улица опет 

учини привлачном задржа-

пешацима, могу и у 

так'вим центрима. 

у у лици на начин 

доприно·се ње-нот љиюа. при-

лично лако из вида, на пр. знатно 

више С'IlРУЧНИХ дела и предлога се 

томе, како да се регулише 

зони града, него вези 

УЛИЧlНОГ простора и зграда са 

ст'аНQвишта квалитетне човеюове средине. 

отв.о 

ме је улица 

штвени карактер и не служи 

љу ЉУДlИма, 

стем 

смо опре.."VIНИ и .да мало 

бити ,само гов.ора 
нам ту"";",,,..., .. ,, 

Иако данашња улица ипак 
изнета указивања о 

улице, 'о 

да има ,и друштвени 

да улица ни у ком слу

везати за неу-

негативности. је некада 
сусрет.ања, размене 

lVlишљења, трговине 

за р'азличите 

склоп 

служе 

су: ТРОТ:ОЭ1р, 

паркинг, колОiВози, 

за ·обележаlВ'ање коло
воза, пешачка OC'I\pEa, зелене траке 

је просторне 

неки 

дноди:м:енЗ'Ионаљних праваца. 

ним светл'осии.м 

не 

то 

од 

је 

ком 'степену и осеnа. Оно 

може да nO>!\lIClnн:e 

страна данаШlье улице. 



АНДРИЈА МЕНДЕЛСОН 

п еша'Ч,'I\.U саобраhај 

До недавно приличtНо "заборављеЈНГИ" и 
углавном свесно .или неовеан,о iМалтрет.ира

ни учеоник у оа-обраh,ају, пешак доживља
ва свој е поновно, постепено ,откривање. У 
педесетим и шеодесетим ГОд'ИНаЈма нашег 

'ВеК'а, књда су се комунални полит,ичари у 

СавС'/(,о шеталuште 

свету баЈВИЛИ (са мање или више успеха) 
темом: "Како прилагодити градове потре
бама савременюг а!У'I\()l\IIiобилскюг саюбrраЋ'3-
ја" ГLojaJВљyje се и идеја c'I\Вapaњa тзв. пе
шачких зона. У последњих 10 ДО 15 годи
на (а у Београду тек сада, са великим за
кашњењем) ост;варују ·се све rвише И 'Више 
у гра~оким центрима ,атрактивне пешачке 

зоне (иако се данас у 'овету на пр. у Запад
ној Немачкој, већ појаlJ3љују и извеане ре
зерве и дилеме у односу lНa целисходност 

С11варања таквих зона). 
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и у веЋИНИ НОВИХ {ДО сада изграђених) 
насеља, удаљених ·ОД градокiOГ центра, није 

поклоњена дов-ољна пажња кретању пеша

ка. У даљем 'Излагаљу 'Нај.више ће бити ре
чи ,Q кретаљу пешака у ОВИМ насеЉИlМа. 

Са становишта пешака (пешачког кре
тања) становници 'насеља се могу поделити 
у 2 категоРи.iе: 

La promenade de Sove 

- станоВlНИЦИ који у току дана (углав

'НОМ) мало .пешаче у насељу (претежно они 
који раде ван на'сеља) и 

- становници који у насељу дневно 
гтрепешаче бар 1-2 'сата (домаhице, деца, 
стари и др.). 

Ст,аНОБ'НИК {КОРИОНИ!К) :насеља је пре 
-свега петак (јер Иiпак петке мора да иде 
до rаЈраже да седне у своја кола или до 

'аутобуске станице). 
Као циљеви интерног пешачког к:ретљња 

у 'Насељу 'могу се (углавном') сматрати ста-



РАЗМИШЉАЊА О ЧОВЕКОВОЈ ОКОЛИНИ И СТАНОВАЊъ.' 

и .институци- показале да 

начин 

iвише мање то тако на одго-

стичкюг само уск,о 

концепт,а може энатно на 

да становник насеља CBaKO,IЏIeBНY 

животну доживљава iВише 'Или ма-

угодно. без негаТИБНQlГ 

ств'а, ако су пешачже стазе предугачке, 

са велиКiИМ наги60М терена, 
не кроз 

уске, неукусно оБЛWКОВЭЈНе 

Чести недостатак мреже пешачких ко
је ШТО се она 

уличну мрежу и 

шта друго 

из-

кориснике 

и 

често ТОЛИКО 'мала се 

наилази и на СJllвише 'велике Ш ИРИЈне , што 
исто и не сам,о ,састаНQв>ишта 

су угоДност И 

кретаља доведени питаље. То је 
то значајно уске пешачке стазе 

иду уз коловоз мим;оилажељу пе-

шака до ,опасног силажења на ко-

би пешачке стазе биле це-
а истовре.мено и атрак-

су нарочито и сле-

земљишта 

рампи и степеница 

начин и висина 

оивичаваља, 

ма 

35* 

и 

систем елект,ричног осветљеља 

и Др. 

Анализе и испитиваља 
ви ео к,И)м степеном IМ()Тi)РИЗ Ю:Щ'ј е 

мреже пешаЧКiихст<эз'а 

и локаJII:НИ'М 

тако да 

од система за кретање (Возила 

би било целисходно, иако Иlма П(Ю()рјi!ика 

такв.ог !Начина 

коловозе. 

исто 

где се пешачка !{уре

uтpeKo трот'Оара уз 

- неизбе:жЈНИ контакти кретања пеша-

к а и кретаља ;}.::юзила бити сведени 

минимум. 

пеша:чюог 

кре-

да се 'оно 

максимално кроз зеленило 

ако се на укроН'им местима са к,рета

или надземне пешач~ 

довољном ширИ1НОМ, осветљене си-

пролази, ОДНОСН'О ПО:Ц-во

жњаци или ,наДВoQжњаци за возила пред

'свакако 
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АНДРИЈА МЕНДЕЛСОН 

боље је 

Ова нити <су компле1'на, 
нетретирана, нити 

без пог{)!вора изразе 
неке сасвим чврсте став-ове се њи-

ма нешто може наћи и у том Њи-

'ОC'Dварени са успех:ом 

зулта'Ти захтева ипак 

велика укаже !на 

условљености 

ЧOIВекове околине и становаља, веома зна-

те околине и и 

жел'ИМО да то cYТlpa боље. 
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SUR L'ENVIRONNEMENT ЕТ L'HABITAT 

Le besoin de de l'епvirоппешепt 
etant ces derniers de en insistant, 
de nombreuses mesures ete 
de, notamment а de 
Conference de l'О.NЛ. sur 
петеп! tenue а Stochkolm .. 

La efficace et le 
necessitent ипе 

qu'en de 
dеvе:[оt:фе~ml::;пt social е! есопо

avec се-их de рто
l' environnement. 

La protection е! 1е dеvе.tорфе·mt;пt de l'envi
l'onnement doivent etre а tous les до-
maines d'activite l'homme, а partir des соп-
ditions де 1а vie fаmШе 
pl'oblemes d'envergure mondia1e. ade
qtlat аих ргоЫетеэ de се domaine, peut exercer 
uпе influence considerable виг: 

l'accroissement du vo1ume et de 
te de 1а de reproduction et de-
veloppement en general, et aussi 
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l'exploitation et lа protection rationnelles 
des ressources, des valeurs et de reserves natu
relles, etc. 

La vШе est 1е facteur 
d'effets виг 
ronnement dans les vШеs est t1ћ<)V(.nIIРР 

de deformations. Le futur dеvе]lорфеmЕ=пt 
cial doit avoir Је but 
lentendu entre et эоп environnement, 
dans une атЫапсе harmonieuse. 

En matiere d'environnement, certaines 
stions де Ьase ont еМ insuffisamment 
гесв. Les ргоЫетев de l'habitat пе sont 

uniquement сеuх 1а contre le 
1а contamination de et de comЬat 

lа verdure. оп раг! du fait que 
nement (de соттепсе effet (et ве 
terrnine dans le 
lе сотте la 
de оп decouvre inevitablement 
de nouveaux de conditionnalite mutuelle 
de l'habitat et protection. 



РАЗМИШЉАЊА О ЧОВЕКОВОЈ ОКОЛИНИ И СТАНОВАЊУ 

entre 
des solutions et 

mais aussi du comportement des 
individus surtout, des mesures sociales gene-
rales. 

L' АББетЫее де 1а ville де Belgrade а adopte 
еп 1975 les de la де construc-
tion деБ роиг а venir. La 
ЬаБе еп lа construction 
-disant socialement orientee, 
rea1isation. 

La construction socialement orientee souleve, 
domaine de l'environnement де 

nотЬгеиБеБ questions dont lа 
Бе. l'imроssiьшtе les enumerer 
поиБ еп citons quelques-unes: 

les теБигеБ d'urbanisme et la proteciion 
де l'environnement, 

- la structure деБ usagers деБ logemenis (lа 
fаmШе et le logement), 

- l'атЫапсе de la lосаШ.е (ville), 
le pieton dans la localite (vШе). 

Il Ьеаисоир des 
solutions efficaces аих 
mentionnees даПБ les anciens 

dans localites. 0'11 il а de 
gt'andes possibllites де bonnes resolutions. Est-c,;; 
qu'on реПБе suffisamment а cela? 

Belgrade оп 
деБ peHts logements (а реи 

generale_ 
pieces), dans 

lesquels оп loge fаmШеs nombreuses. Etant 
donne l'espace restreint et Ба fonction лLL.< ..... А.~~.Аu'v. 
le probleme d'habltation n'est resolu 
арраl'еnсе provisoirement. 

Le 

N ous soulignons ces questions даnэ le 
чие lа future construction des 
encore meilleure. Sans 

logement, оп а 
considerables, еn tout cela, 
l'environnement иnе plus 
tion. 




