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ГРАД ОДМОРА, СПОРТА И РАЗОНОДЕ НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ САВЕ" 

Наша јавност ни данас, после читаве две 

деценије, не зна како ствар стоји са гене

ралним, планом Београда . Не зна из простог 

разлога што се још донедавна у јаВНОС1'И 

говорило о расписивању међународног КОН

курса за НОВИ генерални план проширеног 

Београда, којим су имала бити решена 

главна саобраhајна питања, распоред повр

шина и органска веза са 3емуном. Од идеј~ 

jI,'!е'>ународног конкурса, па и југословен

СКОГ, изгледа да се одустало, јер се по тој 

ствари ништа више не ради. У међувреме

НУ, прерађена, допуњена, компромисна и 

не;rQтпуна идејна скица регулаЦИQнаг пла

на, с Нацртом уредбе о његовом извођењу, 

послата је на _ одобрење, и тако делимично 
решена, делимично одобрена. 

На основу такве, делимично одобрене 

идејне скице генералног плана, Општина 
припрема, разрађује дефинитивни регула

ЦИОНИ план Београда. Пошто је двадесето

I'ОЦИIlIЊИМ брисањем главних потеза геНе

ралног плана од 1923. године омогућено да 
се изграде многе од оних површина које су 

Иl\'Iаде бити преуређене и употребљене за 

јавне површине, улице, зеленила, јавне 

зграде, данас, после тешког искуства с ра

НИЈИМ генералним планом, цео посао почи

ње изнова, са далеко мањим изгледима за 

његово остварење. ПОНОВО се окрећемо око 

ИС'l'их или сличних ствари, поново се цео 

тај крупан и надасве важан посао за развој 

Београда решава као нека унутрашња 

ствар Општине, без учешh.а ширих струч

llИХ кругова, без анкета, без дискусије, без 

крИ'гике. Ко пос.;тавља основне линије урбu-

* Предавање одржано у Клубу архитеката 
Београда, 6. ХII 1940. године, које је делимич
но објављено у "Политици" 8. ХII 1940. 

нистичке политике Београда, какве су те 

лиаије, на чему се оне заснивају - све су 

то ствари с којима наша јавност и стручни 

кругови нису упознати, а уколико се поне

што и сазна, то нису ствари које нас могу 

оставити у уверењу да урбанистички развој 

Београда корача сигурним, широким и све
ТЛ~iМ стазама. 

Тешко је веровати, али према једном 
извештају "Политике", урбанистичка пер

спектива Београда изгледа овако: стога што 

Београдска општин::I. није успела ни за 20 
г.одина да · донесе генерални план и уредбу 

о његовом извршењу (данас имамо сама 

Нацрт уредбе који нема законску снагу) , 

гри,:Ј; с најлепшим положај ем, постао је 

"страшан грађевински дармар који се нн 

за сто година неће поправити". Тамо се 

да.:ье каже да су се "стручњаци Министар

ства саобраhаја заплели у железнички чвор 

и IIристаниште, и да је мало наде да ће у 

,lог.ледно време изиhи из њега". 

Констатовано је, дaљe~ да је "судбина 

Бе':lграда с десне обале Саве предодређена 

да се изграђује као и до сада, од случаја до 

случаја и од угла до угла, без икаква си

стема", а да се "веп садашња скица гене

ралног плана мења". 

И пошто све те важне и крупне ствари 

тако лоше стоје, а паралелно с тим "на све 

стране ничу дивља насеља" , сазнајемо ДR 

је против свега Tora "Општина града прав
но беспомоhна, јер није свој рад саобразила 

закону". Иако већ ту човеку застаје памет, 

ми даље читамо и то, да, уколико би Оп

штина и хтела да спречи тај грађевински 

хаос, она то не може, не да јој се, јер "у 
веhини случај ева њене забране падају и код 
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Геuералнu nдаn Беоzрада из 1923. zодиnе, 
KOju,.l(, је први пут у историји Беоzрада изра
жена урбанистичка 1Соnцеnција о nроширењу 
Беozрада на деву обаду Саве 1t па Велико 

PaT1-tо острво и Аду циZй'Н,диjy. 

Генералnи nлаи 'Н,ОВОZ деда Беоzрада на левој 
обал.н предвидео је везу са zрадо.к иа десиој 
обали преко четирu моста, од којих је хасније 
uзведен мост у nродужењу Бра1iкове ул.ице. У 
средишту 1-I.OBOZ zрада био је nројектоваn КОМ
плекс изл.ожбених зzрада (13), а nол.ожај аеро
дрома био је одре!Јен иа nриближnо UCTOJrt .ке
,сту zде је Kacnuje био изzрађен. Ратно острво, 
сnојено .мОСТО.1t са Беоzрадщј. и KOnHo.',I; са Зе
.чу'ю.ч u 1I.OBU.',I; zрадо.м. било је одређено за 

спорт. 

Аутор плана: Ј . КОl\аљеВСК)f 

C'est avec le plan generat de la vШе de Betgra
de de 1923 que la capitale avait ete dotee роит 
la рrещiеrе fois dans son histoire d 'un plan 
suivant les principes de t'urЬаnisще moderne 
qui prevoyait l'agrandissement de La ville sur la 
r ive gauche de [а Save, ['Не de La Save Ada Ci
ganНja et l'He VeHko ratno ostrvo dans [е 

Danube. 

Le plan generat de 1923 prevoyait [а construc
tion de quatre ponts reLiant les deux rives. Plus 
tard нn seut pont ји& construit aboutissant d [а 

тие Brankova. 

А рен pres аu centre dH N OHveaH Belgr ade sur 
la rive gaHcl~e de [а Save et аи bord de fleuve 
[е plan prevoyait l'erection des pavillons d'expo 
sition (13 еn toиt) се qui а ete reaLise plus tard. 
La location de l 'aeroport etait presque la тете 

ои н а ete construit plus tard. 

Le pLan prevoyait de теНет ['ие Ratno ostrvo рат 
deux ponts et de l'amenageт en terraim de 

sport, се qui n'а jamais ete realise. 

L 'auteur du p lan general а Не Ј . Kova ljevski 
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ГеnераЛ1iU план Беоzрада из 1939. zодиnе, КО
JUJrt је обухвал..е1iа З1iaТUО Ш1tра територија 
zрада, до Бањице и Раковице, zде је уnет и 
nлаn nове, "жел.езничарске кол.ОН1tје". Ме!Ју
TU.,lt, у плану nедостаје внше значајннх потеза 
на реко'Иструкцнји саобрал..ајне . .м.реже, а nро
јектн реконструкције железннчкщ чвора н ба
Ce1tCKOz пристаништа, нз r eHepaJt1iOz плана од 
1923. у трипут већем Беozраду, у nл.а1iУ су uзо 
стављени. Иако се у то вре.ме se1i вршuло на

снnање на левој обали Саве н био објављен 
пројект Да1iаца 1ювoz насеља, Геnерал.ни nла'Н, 

је то nuтање заобишао. 

Le ptan general de 1939 comprenait иn teritoire 
assez grand allant jusqu'd Banjica et Rakovica 
ои [е plan prevoyait t'amenagement de [а Colo-

nie des cheminots. 

La reconstruction du reseau ferroviaire preV1te 
рат lе plan fut sur plusieurs points incomplete, 
[е plan nе prevoyant pas l'agrandissement rapide 
de [а ville. De тете роuт les bassins du рот ! 

fluvial. 

Quoique еn се temps les travaux de comblem.ent 
de lа rive gauche de La Save aient ete avances 
et [е projet d e [а nоиvеПе vШе sur cette r ive 
des ingenieur s danois рuЬНе, [е plan generat de 

1939 n'у jaisait аuсunе mention. 

~;;:;f :~; .. 
~. 
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ГРАД од:vrОРА , СПОРТА и РАЗОНОДЕ НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ САВЕ 

Ми:нистарства грађевина и код Државног кривих, узаних, монотоних улица, са зз

савета. н старелим системима грађења, без тироких 

LBe те тешке констатације нису деман- потеза, град камених блокова , узаних ду

товзне преко јавности, па се може узети да боких дворишта, град где се грађење по

су самим ТИМ тачне. дРУ1\'ЈСКИХ станова допушта, где су прашња-

Потребе nривред-н,оz развоја Беоzрада и Србије изазвале су изzрадњу Беozрадс'Коz cajMUWTa, 
на левој оба.аu Саве, неnосред-н,о уз изzрааенu пут Бео~рад~3е.мун, у блuзu1t.U .моста. То је бuо 
1~PB1t потез 1ta освајању леве обале Саве, шuрењу Бео~рада на ту страну, али без урба1iUСТ1Рt-

x:oz nЈ!д1tа. 

Le developpement economique ае Betgrade et ае 'а Serble exigeait [а creation а'иnе foire. Les ра
vЩоns de [а Foire de Belgrade furent construits sur [а rive gauche pr€s аu nouveau pont. C'etait [е 
premier pas de L'extension de Belgrade sur la riv e оаuсће de la Save, mais sans tenir coт1-Jte аu 

plan d'urbanisme. 

И,lЕЈА О ПРОДАЈИ НАСУТОГ ТЕРЕНА 

у колико се ситуациј а мења и какве су 

урбанистичке перспективе Београда према 

идејној скици генералног плана Београда, 

која је одобрена? 

Склоп изграђеног ужег Београда остаје 

ПРС~Аа плану и даље онакав каквог га данас 

видимо, С незнатним изменама: с лошом са

обраh.ајном мрежом, без тргова, без парко

ва и дечјих игралишта, са претерано дубо

Ю1i\1 и преуским градилиштима, сплетом 

ве улице дечја игралишта, град у коме ће 

дрвореди замењивати паркове и мрежу зе

ленила. 

Идејном скицом остају нерешени круп

ни урбанистички проблеми: преуређење 

жеЈ"Језничког чвора, проблем: пристаништа 

на (;ави и Дунаву, површина за индустрију, 

веЗ<l горњег плато а са обалама Саве и Ду.

нава, веза 3емун-Београд-Панчево, про·· 

бле.Vi леве обале Саве. 

Тешко се може схватити да се у време 

Ka,l.a се врши насипање леве обале Саве и 
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објављује у штаr.·ши пројект новог насеља 

на насутом терену, да се тај проблем изо~ 

ставља у скици генералног плана. 

И код таквог стања ствари, код нереше

них крупних проблема Београда, код бе~:
планског развоја на свим странама градэ., 

:м:огамо се озбиљно запитати: куда иде Бео

град? Морамо се запитати зашто се дижу 

такозвана дивља насеља, када сви знају ]:а 

је Gоље дизати себи кућу коју закон при

знај е, која добија пореске олакшице, на 

коју се може добити повољан зајам? Зашто 
се станује у скупо изнајмљеним нездравим 

подрумским становима и плављеним бара
кама у Макишу, када је све то грађанин 

Београда , који ради, ствара, који треба су

тра да буде и здрав и снажан да брани ову 

земљу? 

И уместо да се свему томе потражи ра

дикално решење, да се отклоне прави узро

ци с.тварању тих бедних кућерака и барака, 

кој е су, као по казни што нису грађене по 

плану, С терасама и централним грејање:-'l, 

Ha:::iBaHe "дивља насеља", тиме што би Оп
ШТЈ1на, по угледу на многе стране градове, 

узела у своје руке решавање проблема ста
новаља за све оне који су принуђени да ста

нују под тешким и рђавим условима -
уместо тога, Општина ради делимичан план 

за Ј.: зградњу терена прекр Саве са циљем 

да га парцелише, претвори у улице, блu

КОВЕ, градилишта испрода појединцима, 
који nе опет градити зграде за ренту, ни

шта боље од ових у којима живи највећи 

део Београда. Да то ипак не би било тако 
монотоно , биће ту и казино, и позориште, и 

кванташка пијаца и основна школа . 

~iEBY ОБАЛУ ОСТАВИТИ ЗА СПОРТ, 

ОДМОР И РАЗОНОДУ 

Терен на левој обали Саве данас је j~

дина МОГУћНОСТ да се у близини средишта 

граАа оствари већи комплекс слободних 110-
вршина који ће служити Београђанима за 

спогт, одмор И разоноду. Тај терен данас 

ј е ј ош једина могућност да Београд што пре 

доБИЈе оно што му је досадашњом погре

LШ':ОМ урбанистичком политиком одузето. 

ј;-"'азвој технике доноси нам из дана у дан 

нове теКОDине и стаВЈьа нас пред нове мо

гуlнIOСТИ које ће сутрашњи урбанизам, 
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Ситуацио'Ии nАаn територије 'Иа Аевој обаJtu 
Саве и дес'Иој обал.и Дуnава. Насиnanа терито
рија, озnа'Чеnа шрафуро.м., заузима nрuбл.'ttЖНО 
простор, 1Ю 'Коме су дан.ас: Пар'К пријатељства, 
зzрада ЦК СКЈ, Музеј nрu.м.ењеnе у.м.етности и 
за коју је био изzраryе'Н пројект 'Новог насеља. 

Le ptan topographique аu territoire situe sur la 
rive gauche ае ta Save et ta r ive droite аu Da
nuЬе. Le territoire, asseche et тетЫауе, indique 
sur [а car te рат des ltachures, est aujourd' hui 
ОСсuре d реи pres рат [е Ратс ае Z'amitie, [е 
batiment ае [а L igue des communistes ае Уоu-

goslavie, [е Musee d'art modeтne etc. 

здравији и правичнији, моnи да ОСТDари. 

Не поставља се nuтање како да Ш'10 пре 
uзzради.м,о тај једини слободан TeveH који 
је данас још заједничка својина свих Бео
?.ра1)а'Н.й, Hezo се .м,ора.м,о запитати: хако да: 

оствари.м,о слобод1l.UХ nоврши'1iа још 'tt више, 

и у осталим крајеви.ка Бео-z.рада? 

Веоградска општина једна је од наЈ 

оскуднијих градских општина наше земље, 

кад је реч о поседу слободног земљишта . И 

оно мало земљишта што је имала, поразда

вала ј е установама и друштвима, па данас , 

када би требало да сама оствари какав гра

ђевински програм , она би била принуђена 

да купује земљиште. 



ГРАД ОДМОРА, СПОРТА И РАЗОНОДЕ НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ САВЕ 

--- ;ХУНА!' --- - --

Персnек'ГиВ1tu изм,ед nOBOZ 1исеља па uасутом тере'1{У, на левој обали Саве, према пројекту 
nеnОЗ'1{атоz архитекта, 

Vue еn perspective de ~a nouveHe agglomeration sur [е terrain сотЫе se trouvant sur ~a rive 
gauche de [а Sa1)e. Projet de l'architecte inconu. 

ПРОГРАМ КОМУНАЛНИХ РАДОВА 

ТРЕВА ДА ОБУХВАТИ ГРАЂЕЊЕ 

СТАНОВА 

Београдска општина, у току СВИХ овах 

20 10дина вршила је велике инвестиционе 

радове, утрошила у њих стотине милиона, 

а да при том није покуша но да се решаnа 

проблем становања у ширим размерама. 

Оно што је урађено по том важном питању, 

ј едва да може дови у обзир , ј ер је то посао 

у веома скученим размерама, и по незнзт

ној количини и по вредности самих стано

ва. То су станови најнижег стандарда, ТЗВ. 

јеф"Ј.'ИНИ станови, станови за сиротињу. Крај 
свега тога ти станови су одмах попуњаванv., 

а улазак у њих см:},тран је за извесну при

вилеrиј у. 

Еосле свега што је по питању грађен.а 

јеф'I·ИНИХ и удобних станова у свим кул

турним земљама урађено, данас више не би 

'" 

'I'р~бало трошити речи око тога. Да грађеље 
јеф'i"И:Н:ИХ и здравих станова спада у ду

жност градских оnштина, па да је то пи

тао- с од исте важности као и снабдевање 

здравом водом, уређењем јавног саобраh.аја 

и Јдравствене службе, довољно је само ука

заТlI на одредбе Закона о градским општи

нама. -у члану 88. тог закона дефинисан 

је делокруг града у седам главних тачака. 

Четврта тачка налаже градовима "старање 

за .r:;обро здравствено стање становииштва", 

Да се то старање не би могло тумачити на 

разне начине, извршено је набрајање свих 

Оних дужности које ту спадају, па је '7:у 

обухваћена и брига за "здраве и јефтине 

стапове и здраву воду". 

Но, и да није тако јасног законског про

писа, тешко би било поверовати да би се 

нашла међу позванима који би одрица.1"И 

ОШЈ1ТИНИ ту дужност. Међутим, извесне 

npellpeKe постоје, па би било потребно утвр-
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ДИ'l'И какве су оне да би се могле ОДСТРа

JiИТI1. 

Препреке, дакле, више не постоје у томе 

што би Општина у принципу могла откла

њаИI од себе бригу за решавање проблема 
становања. О препрекама још мање може 

бити говора када је у питању чисто тех

ничко решење проблема и сарадње наших 

стручњака на његовом остварењу. Остала 

би јОШ једино финансијска страна тог п и

тања, као једина препрека или тешкоћа у 

Gитг.вом проблему. 

()вом приликом неМОГУћНО је улазити у 

детаљна излагања, али макар и у нај кра

Ћем, може се показати да ни та препрека 

не постоји. 

(mштина изводи многе јавне радове, од 

кој их директно неће имати НИ најмањег 

прихода, чак ни онолико колико би бидо 

потребно за дугоро"Чну отплату самих инвс

с·ги:~ија. Инвестиција у грађење станова, 

меr1УТИМ, има једну сигурну подлогу - за·· 

купнину од станова , помоhу које је Moryh
но ОС'l'Варити потребан кредит. 

На питање: зашто би тако грађени ста
НОЈ3И били И јефТИrЈИ, могло би се позвати 

на многобројне примере већ изведених мо

дерних насеља на страни. Не ради се више 

ии О каквим претпоставкама, него су то фа

кта и најпростија рачуница. Рационално<;~т 

и е.i':'ОНОМИ"ЧНОСТ основа, система грађења , 

конструкција и свих грађевинских елеме

наТ<1, грађење у серијама, централизовање 

свих општих просторија и инсталација, је

фтино или бесплатно земљиште, с једне 

стране; затим, ослобођење од свих држав-

них и општинских, посредних и непосред

них дажбина при грађењу и после грађеЊ<l, 

производња извесних грађевинских елеNlе

на'га у сопственој режији и набавка мате

рнја.7Iа без посредничког профита, С друге 

сгране; па, најзад, као најглавније: искљу

-ч:ење сваког тзв. чистог добитка у облику 

ренте од закупнина, и свођење закупнина 

само на висину стварног ануитета - све то 

у дружено, добро и плански организовано и 

сабрано, омогуhило би великом делу ста

новништва Београда, који је данас примо 

ран да станује под лошим условима или уз 

скупе закупнине, да за минималну закуп

нину уђе у станове у којима би се живело 

несравњено здравије, удобније и задово.ъ

НИЈе. 
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1V:ОДЕРНО НАСЕЉЕ "У КОМПЛЕКС"У 

ЗЕЛЕНИЛА И ПОВРШИНА ЗА ОДМОР 

И РАЗОНОД"У 

.1 едно од првих питања које се код ре
шавзња овог проблема поставља, било би : 

у којем крају Београда треба почети с 

градњом нових насеља? Ако се већ почне 

с рсшавањем стамбеног питања од стране 

Општине, то треба да буде добар и здрав 

ПО'lстак, који ће моhи да послужи и дру

гим градовима као подстрек и добар при

мер. Такво 'Насеље требало би по сво.м.е по 
ложају, 1~O свОјој околиuu, по сво.м.е склопу 

и УКУ1"/..иој слици да буде живи nри.м.ер .м.о 

дepno~ урбаuиСћ('-ч.ко~ ствараља, једаи исе

~aк: UOBOZ, сутрашље~ ~paдa, ~paдa у 'Ко.м.е 

ће бuти cвиJ,1д добро. Тај исечак треба по
С'l'апити на слободан терен, издвојити га 

што је више МОГУће из даНaJ.Ilњег хаотичног 

организма Београдэ, па га поставити у ди

ректну везу с површинама за одмор, разо

ноду и спорт. Данас, када се изграђене по

вршине протежу д() околних села, када су 

већ све њиве и утрине на бољим положа

јима испарцелисане и изграђене, данас би 

на ;",;ссној обали Саг-е и Дунава тешко било 

иаtiИ слободан терен који би имао све добре 

услvве за изградњу и уређење тог живог 

ПРИ:,1ера града будуfiности. 

IIасути терен на левој обали Саве, за

једно с површином између железничке пру

ге и Саве, чека своје урбанистичко решење. 

Тај тере-н.. треба да oди~pa важну УЛ02У не 
са.м.о у даљем развоју БеО"l.рада, He"l.O u у 

развоју наше урба-н..uсти'Ч'Ке nолuтике и 

праксе. Тај терен данас је једина .м.О"l.ућ.nост 

да се у ВеО"l.раду покуша са остварење..м. 1iO
БUХ, наnред1('их 'Конц.еnција о "l.раду будуh

ности. Ако тај покушај успе, а он мора да 

успе ако се послу приступи са одлучношhу, 

вољом и разумевањем, то ће бити значајан 

потез у развоју нашег урбанизма. То ле 

бити за'ЧеТ(L'К 1иво"l. ~paдa 'Који би био иЗ"l.ра

ђиваu 1{Д новој урбаnuстиЧКОј и еко·,.шJ>tској 

коnцеnцији . Тај исе-ч.ак "liOBO"l. "l.pada н.е са.м.о 

што би .м.орао да буде убедљива одбраuа 

'Нових урбаuuсти-ч.кuх захтева и схыатања, 

1le~o би он био и ~ласuа оnтужба против 

~paдa прошлости, с дpy~e стране Са&е. 

Гај тако значајан корак у грађевинској 

политици Београда, требало би решавати 

уз нотпору свих оних којима је стало ДО 
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пра.IJИЛНОГ развоја Београда и уз сарадњу 

што вевег број а стручњака. Било би кори

сно да се nуте.м. аnкете расправе основна 

nитања у вези с nроширење.м. Беоzрада пре
ко Саве, па да се -на основу TQZa састави 

1'1.pozpaM за уреЈјење TOZ терена, После тога, 
требало би путем јавног идејног KOHKYpc~, 

који би заиста овог пута :имао да буде 

идејни, оставити такмичари:м:а МОГУЋНОСТ да 

прш·рам мењају или сасвим од њега одсту

пају, ако би програм ометао остварење бо

љих замисли и смелијих потеза. 

у то.че подухвату, који треба да ·nо'Креuе 

(' мртве Ta"tKe планску изzрадњу Беоzрада, 

требало би да буде битн.о сл.еде1tе: цео тај 
простор имао би да буде уре'ljен, ОРZQ1tизо

ваи u изzра'ljеu тако да задржи nотnун.о 

фуuкцuју јавие nовршиие 'Која треба да 
служи целом Беоzраду и да буде 'l ,зzраЬе1-t 

објектuма од опште 'Користи. 

Програмом би се имало захтевати урба

нистички најбоље решење проблема зграда 

за становање, не постављајућИ при томе 

нии:аква ограничења. Систем грађења, ви

син€. зграда, њихов међусобни одиос, повр

шину коју ће заузети, унутрашње решење 

станова, све то оставити слободно, уз једи

·н-и захтев да цео сл.обод'Н.u терен уzл.авrю.At 

'1.' nрве'Н.ствеuо u.мa да служи као nовршиuа 

за одмор, разоuоду 'l' спорт, а да nовршиnе 
за стаuовање, укљУ"tеnе у тај слободuu про

стор, треба са.м.-о да noeehajy зна"tај u с.м.и

сао цело? TOZ подухвата . 

М.ожда би се овом предлогу могао од

мах ставити приговор да би то опет било 

делимично решавање проблема, да треба 
реШd.вати Београд као целину, да сам ма

;:;:О ' lа(; критиковао рад Општине баш због 

тога illTO се ради н ::>. парче . На такву при

мед6у дао бих овај одговор: решава се или 

ће се ускоро решити судбина леве обале 

CaH~. Судећ.и према пројекту за насути дес . 

будуhност тог дела није нимало светла. 

С друге стране, моrућ.ности органске везе 

измеђУ Београда на десној и левој обали 

Сап~, и урбанистичког решавања та два ло 

СВС?,,;у потпуно различита дела као какве 

пеJIине, сасвим су теоријске природе. Одла

гэI-ь~ планског уређења тог дела до конач

ног решења железничког чвора, померања 

моста и евентуалне изградње нових мосто

ва преко Саве, значило би само ИНИ на руку 

непланској градњи на левој обали Саве, гу-

бити у времену да се оствари један значајан 

по'1 СЗ у нашој урбанистичкој политици и 

пракси. 

ПРОСТОР ОДМОРА, РАЗОНОДЕ 

И ОСВЕЖЕЊА 

Један велики део Београђана остаје и 

остэ.јаhе преко лета у граду. Чак и онда 

Ю1Дii право на одмор и летовање буде про

Illирено на све становнике града , морамо 

претпоставити да Ђе у граду преко лета 

остајати један део грађанства. Они који 
буду остајали да раде и стварају, треба да 

имају што пунију замену за оно што други 

имају на мору, у планини, у природи. 

Данашња речна купатила Београда , уда

љена, препуна, стешњена на малом, неу

гледном, забаченом простору - далеко З:l

остају за савремерим купаЛИlliНИМ KOl\·Y

пде1;сима не само иностранства , него и 

наше земље. Београђани имају пуно право 

да захтевај у да се једној важној, здравстве

ној потреби обрати пуна пажња од стране 

Општине. Уместо низа примитивних и крај

ње неудобних сплавова-купатила, поред ко

јих протиче загаt)ена Сава , грађаНСТ:I30 

Беor рада треба да добије модерно купатило 
изграђено на сасвим другој, савременој 
осн;)ви. 

На левој обалн. Саве, у буду'hе.м. ко.м.nл.е-
1ССУ слободних nовршuна, треба Ја буде 

решен и nробле~ч. 'КynaTи.J'Д~ спорта 'н.а води 
и 'Чuсто.м. ваздуху, То би и.м.ао битu -простра 

"Ии куnаЛUШ"ИО-СnОРТС1СU ко.м.nл.екс, в езаu са 

осталu.м. СЈ1.0боднu.м. u зелени.м. nовршин.а.м.а 

за од.м.ор u разоnоду, с nарковu.л-ta, uzраЛ1(.

шти.м.а, друштвеnu.м. и културн..u,м, уста1tO
ва.м.а. 

Хада ј е реч о саll.ЮМ купатилу, оно би се 

у основи разликовало од свих данашњих 

које Београд има. Ван речноl' корита, низ 

различитих басена, од дечијих па до глав

ног пливачког стадиона, иапајао би се чI1-

СТС;"'[ и бистром водом. Пречишћавањем кроз 

тал()жнике и филтере савске воде и по по

тре!.ји загревањем преко кровова сунчаном 

топ;rотом, омогућило би се купање у теку

ћој води и у дане када је Сава мутна и не

чиста. У лепе пролећне и јесење дане мо

гло би се, поред купања, и сунчати на те

расама, изложеним сунчаним зрацима и 

317 



БРАНКО МАКСИМОВИЋ 

заклоњеним од ветра. Такав купалишни 

КОl\'ЈЛлекс, у органској вези са осталим 

слорт'ским и забавним теренима и паркови-

ма, пила би најприв~., ачнија, за грађане Бео

града драгоцена и велика животна вре;!;

ност. 

LA VILLE DE REPOS, LOISIRS ЕТ SPORTS SUR LES RIVES DE LA SA VE 

Conference au Club des architectes de Belgrade lе 6 decembre 1940 

Branko М aksimovic 

Avant lа guerre l'auteur de eet ю'ticlе s'etait 
fait remarque соmте ип critique severe de lа 
politique d 'urbanisme de lа municipalite de Bel
grade et du gouvernement d 'etat. Dans eette 
eonference il critique lа municipalite et Је gou
vernement де пе pas respecter Је r:'lan general 
de 1923, de пе pas suivre les princlpales idees 
de се plan, се qui а еи роиг conseqt;.ence de ге
tarder de plus еп plus Pt~volution dc l а capitale 
sur l е рl ап economique, social et euHurel, иаи
teur defend l а thE$e, а сеНе epoque revolution
naire, que ее sont lа municipalite et Је gouver
nement qui doivent etre les ргјпсјраих соп
structeurs d 'habi La tions afin de resoudre effica
cement Ј а crise du logement, 

Un impol'tant ргоЫеmе sur le рlап social 
et de рlапШсаtiоп s'etait pose ронг Беlgгаdе 
quand avaient соmтепее еп 1937 les travaux 
d 'assechement et de comblement du tгеs grand 
terrain marecageux sul' lа rive gauche де lа 
Save entre Беlgгаде et Zemun, Еп analysant les 
pl'ojets annonces роиг l'аmепаgешепt de се 
terrain, l'auteur а vu que l 'оп etait еп train de 
Је таl arrange се pourquoi il а dans sa confe
гепее expose ses idees роиг lа constl' uetion plus 
ћитајпе et plus гаНоппеllе de cette рагНе du 
Nouveau БеЈgгаdе, 

L'auteur eonsidere que cet espacc lЉге offre 
la seule possibilite роиг Belgrade де соmтепсег 
lа realisation d'une nouvel1e cite де demain qui 
sera раг son urbanisme et son a rchi tectUl'e, 
fonctionneJs et humains, proches de l'homme. 
L'auteul' а Не l'esoJument contre lа transforma
tion de cet espace еп bloes serres d"habitations 
et reseaux de rues t umultueuses а l'аtmоsрhеге 
suffocante, en ип mot contre lа cOn1.inuation des 
ffiethodes surannees et inhumaines de eonstrue
tion, 

L'idee de l'auteur est que tout се gгапd 
espaee НЬге doit Нге transforme еп zone de 
calme, еп verdures avec des iпstаllзtiоп s, pour 
les sports et les loisirs. А 1а place des plages 
аи Ьогd des fleuves, ineommodes ct dont les 
еаих sont plus ои moins polluees, јl faudl'ait 
аmепаgег, епtоuгеs de bois et de јCiгdiпs, des 
etablissements de bains avec des bassins et 
plans d 'eau а proximite des terraillS de ј еих 
рош' enfants et de sports ains i qu~ du stade 
ргјпсјраЈ, tous possedant des ЬаtiШ t: пts appro
pries. 

Се serait ип nouveau type de \'Ше qui , еп 
pleine vегdш'е et aceueillante, se distiпguеt'З du 
vieux type de vШе et meritera, d'apl'es l'auteur, 
d 'etre поmmее vШе де ['epos, lois irs et sports, 




