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ПЛАНСКО ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРИ ГРАДСКЕ ЗОНЕ ВЕЛИКОГ ГРАДА 

С посебним освртом на проблеме шумско-парковског појаса Београда 

Све тежiИ, нездравији и неу.добн,иј<и жи
вотни услови по .великим градовима, tПо

~aBљajy пред савремену урбанистичку тео
рију и пра'ксу СЛ.Qжен задатак: како cnре

'ЧUТU даље, бес'К-рај1i.О шuрење вел.uкuх ~pa
дова, све eehe теШ1Gо liе у решавању сао
браliајuuх nробле.м.а, све sehe удаљаваље 
човека од СЈ1.0бодuuх -простора у природи, 
без .м.оzуh1iОСТU да ту uаЬе ТUШUUУ, свежu
ну и потребан од.м,ор? Савремени урбани
зам захтева плаНСКQ спречавање ширења 

великих градова , успостављање што бољих 
и лакших саобраhај.нIИХ [Веза између града 

и ,ОКОЛНИХ природних предела , који треба 
да буду тако уређени да пруже градском 

стаНОВRИШТВУ што повољније услове кра
Ьег -или дужег ОД1'оюра, физичке и психичке 
рекреације у прироД,ној средини 

Живот ·савременог !великог града, са сво

јим многоБРОјним привредним, 'културним 
и друштвени м функци}ама, врши утицај на 
своју ближу и даљу околину, на њену са
држину и њене функције, на карактер и
скоришћавања пољопривреДног земљишта 
и шумских ко"мплекса, на карактер насеље

Ю1Х места и на радну структуру њюоовог 

становништва, на интенэитет саобраћајних 
струјања између града и ок,олних насеља и 

дру,гих при:влач.'Них тачака. Сложен орга
низам великог града добија много ЛОВ'ОЉ'НИ
је услове за размештај појединих објек,ата 
и простора у ширим слободним просторима 
ван градске територије, него што би је и
мао у самом граду. 

ОК<Qлна териториј а града, на чију садр

:mину 11 стру.кТУРУ 'Велики град врши видан 
утицај , која по својим функцијама задово
љава различите потребе градског живота и 

кОја тако чини фуикционалну и органску 
допуну градског организма, добила је у 

стручној литератури 'Назив приградска 

зона. 

По својој ·садржини и ускюј повезаности 
са живоroм и ПОТlребама веЛИКОЈ' г.рада , 
при-градска зона Iразликује се од градског 

региона, к,оји .обухвата ширу територију, 

с разгранатијом rмрежом .иасељених места, 

са сложен иј ом структуром ек:оно.мских и 
саобраћајн!Их чинилаца, хоји имају знатно 
пећи -степен независноС'ЛИ од функција и 
живота града, непо што је то случај с при
градском зоном. С друге стране, приградска 
зона има знач,ај'Ну улогу у 'организацији и 

структури градоког региона: :она, по овоме 

ванградоком положају, може да врши -веhи 
утицај на развој економи,ке насељених ме

ста региона -од самог града . 

Пројектом при градске зоне размештају 
се .с-ви функционални простори (и обј екти: 

- ПољопривреДНО-ИIндустријски .комби
нати за ,онабдевање града животним Нal\1ИР
ницэм,а, као и остала пољопривредна зем

Љ1ишта; 

- индустрија локалног значаја, углав
НОМ: прехрамбена, израда грађевинск<их 

елемената -и материјала, каменоломи, IКpe

чане, стругаре И'ЦД.; 

- .насеља .различитих типова: инду

стријска насеља, сателитсКlИ градови, сео

ска насеља, насеља за одмор , дечја летова

лишта; 

- водоводна изворишта, са заШТИТ<НИi\1 

зонама, изливи канализационе мреже са у

ређајима -за пречишfiавање, депоније за не

утрализовање градског сметлишта , односно 

њихово .индустриј ск,о искоришћавање; 

- зоне 'Ван град ск-ог зеленила и просто

ра за одмор и спорт: шумс~их паркова, за

штитних појасева зеленила ОД индустриј е, 
ветрова, поред lау'Го-путева 'и железничких 

пруга, ок'о водоводних изворишта, око ·од

марал-ишта и санаторија, заштиhених зона 

природних лепота и ретк.ости; 
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Венац nрuzрадС1<UХ сеОС1Сих 1Шсеља ОКО: Бео
zpada, према ·nлану из тридесетих zод'Џ1ЏL ' 080Z 

века, 'Који је даnас з1tатnо ко"ltnа'К~~:ијu 

Agglomerations vШаgеоisеs de la Ьаnnеие de 
Belgrade entourant la capitale, d'apres un plan 
des annees trente de notre siecle. Aujouy'd'hui 

ces agglomerations sont plus compactes 

----------



БРАНКО МАКСИМОВИЋ 

- простори и лостројења спољњег сао
б.раћаја: ранжирне и те.рет.не станице, терет
на ПРИО'I1аништа, аеродроми, ауто-путеви. 

'у приградску зону спадају извеони об
јекти и прос'Гори који по· свој 'ој функцији 
захтевају већу удаљеност .од насељених зо

на: ~робља, Кiрематорији, зоолошк'и вртови, 
расадници за градско зеленило и 'сл. 

'у спооroјећој СТрJ'lктури приграДске зоне 
Београда iможемо истаћи бесплански раз
мештај индустријских објеката и произ
вољно грађених насеља градског и сеоског 
типа, ·све веће угрожавање санитарних у
слова гла'Вног изВ'оришта водовода у Ма

}{јИШУ, iНеповољан ПО'Л<Јжај излива ТопЧ!и
дерске реке, која је постала и канализацио

ни колектор, нерешен проблем смештај а и 
искоришћавања градоког сметлишта, са 
загађењем животне ·средине у IQlroлним на

сељима, поред веЛИК'QГ обима бесправне .из
градње, коЈа ове више отежава планск·о у
ређење приградоке зоне Београда. 

Поред судбоносних последица бесплан
ск:юг развој а приградоких зона, ненак,нади

вих губитака природних драгоцености и ло
ших последица за комуналну економику и 

градоку хигијену, за ПО'1'\ребе одмора и разо

ноде у природној средини - приградска 
зона губи још једну 'своју, значајну хуману 

функцију: да свој .ом планск'ом просторном 
организацијом спречава бескрајно ширење 
веЛiИК-ОГ града, ,стварање градова-џинова, 

који све више угрожа'Вају здрав и удобан 
живот, постају све веВ.lИ непријатељи чове

ка. Стварањем у ;QКlВТИРУ приградске зоне 
широког шумско-паРJ{lQiВОКЮГ појаса, с њ~

говом богатом рекреативном садржином, 
C'I1Bapa се чврста материјална брана против 
бескрајног ши-реlliа lВелиroог града. 

у новијим пр.огнозама у.рбаН'ИСТИЧ~Ј1· 
развој.а Београда за 2000. nодину, предвиђа 
се, као једна од позитивних вредности ~oг 

раз-вој-а, да ће Београд постати дво милион
ски I1рад. Међутим, и поред са,времених 

научн.их ДОКtаза О све тежим и .нездравијИ:\1 
животни,У1 условима по МИЛИОНСКIИМ .градо

вима, ни у једном образл.ожењу тих прогно
за није био дат одговор на пи~ање: с коЈом 
сврхом се тежи и жели ,стварање од Бео
града дв-омилионског града? Нигде се не 

г.о,вори о томе, које ве нове .вреДЈНОСТИ до

бити живот грађа'на огромног Веотрада? Из 
свих докумената о урбаНИСТИЧК1ОМ плану 

Београда за 2000. годину произлази да 
предвиђени процес демографског развоја 
Београда не подлеже lПЛаНСКОl\'I регуљи-са

њу, НlИТИ се помињу тезе ·с међ)'IН·ародних 
конгреса, па чак и законски прописи о ме

ра,ма за спреч,авање даљег ширења круп

них градова. 
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Терuторuја.lИiа подела npu-z.раЈске зоне 

Разноврсне фу.нкције при градске зоне , 
њена диференцирана ·садржина упућује на 
'1'\0 да .се пројектом изврши извесно функ·, 
ционално зонирање које ће моћи оптимал
но да задовољи животие потребе главног 

града и осталих насеља у приградској зо 
'Ни. Основни принцип при распореду функ
ционалних зона је у томе, да се територија 
зоне, најближа граду, 1на"мењује за задово
љавање најпречих, најживотнијих потреба 

градског ста.новништ.ва, где ће му се моfiи 
пружит.и много од онога што недостаје у 

великом граду, где ће градсюи човек 1\IОF..и 

да се од.."VIори и ,Qсвежи у 'слободној природи , 
на други, потпунији начин, "Него што би то 

могао постиh:и 'у градском парку. 

Како је једна од осно'Вних функција 
приградоке зоне да заустави даље про ши

рење великог I1paДoa и да успостави што по

вољније 'Везе града са слободном природом, 
за остварење -г.ог задатка IнајсврсисХ!одније 

је да се непосредно иза границе градоке те
РИ'IX>рије, предвиђене урбан.истичким пла
ном, ст.вара заштитни шумско-парковоки 

појас . Иза шумско-парковс:к:.ог појаса пред
виђа се ·спољНIИ појас приградске зоне, к.оји 
се, по својој садржини и ·структури, разли
кује од шумско...,паркQiВСКОГ појаса, прима
јући у себе оне елементе и просторе кој и по 
овоме карактеру не спадају ни у шумско

-парковск'И појас, ни у сам град. 

Шу.м.ско-nар'Ковс'Кu појас добија у н.ај
ширем смислу рекреативно-одмаралишну 

функцију, омогу,hујући градском становни
штву да у близи,НiИ града налази слоб.одне 
просторе за краћи или дужи одмор, юрета

ње и -спорт у природној свежИiНИ и лепота

ма пејзажа, да такю регенерише физиЧЈКЈИ и 
психички свој заморени .а.рг-анизам од нега

тивних утицај а 'великог града. Шумско
парков'ски пој ,ас, ,са добрим саобр.аћајню.1 

везама са градом, треба и може да надокна
ДИ недостатке у градској мрежи зеленила и 
спортских просroра, да постане најпри

влачнији простор з'а градско ст·анов.ништво, 

нарочит>о у летњим, жа1РКИМ ,даlfИ1ма. 'у 

границама шумско-парКlOВСКОГ појаса за

браљује ·се lизградња, изузимајуhи поједи
на постројења iИ објекте юој и служе масов
ном одмору, рекреацији и спорту, при град
ск'ом 'Саобраћају, шу.мском газдинству и из
весној ,врсти пољопривреде, кој.а неће не

повољно утицати на 'карактер и основну 

функцију шумскю .. ш~арковсюог појаса. 'Го 

значи да, поред шумских масива, излети

шта и ·спортских простора - могу остати 

воћњаци, виногради, расадници, пашњаци, 
мелиоратив-ни насади с .различитом сврхом, 



заштитни појаси зеленила дуж ,аут,о-путе

ва 'И железничких пруга rи 'око водоводних 

постројења. Међутим, ако је у питању очу

вање и истицање 'Изузетно лепих природ

них предела, истакнутих положаја ·са 'Ш.'i1-

рОКИiм видицима, искоришfiавање за еврхе 

туризма и рекреације водених токова или 
језера, све друге пов.ршине пољоrrривред-

ПЛАНСКО ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРИГРАДСКЕ ЗОНЕ 

стављају наслеђени шумски паркови 'и зе

лени масиви - Ко,шутњЗ'к, Топчидер и Ад.а 

Циганлиј а. Зелени про.стори код Лаудоно

вог шанца указују на слободне паДИlНе пре

ма Миријеву и Вишњици којима би се 

знатно проширио ПОС1iојећи зелени појас 

поред Шанца, све ДО насеља на Карабурми. 

Први пројект зеленоz појаса око Беоzрада UЗ 1939. zодuне 

Le premier projet de ceinture de verdure entourant BeLgrade de 1939 

ног кара,ктера треба да буду преуређене 

так'о, да ·се укључе у састав рекреативних, 

излетничких il10вршина. 

За развијање ШУМСКlо-парк,овског поја
са око Београда велике rвреДнос'I1И пред-

42 

Међутим, у остварењу шумско-парковсжог 
ПQјаса Бео,града мара се шro пре поfiи на 

експропријацију веhих ПОЉ'ОПiривредних 

КОМlплек,са, а пре свега забрана, да би се, уз 
сарадњу "Горана", .при-ступила постепеном 
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'и .плане ком пошумљавању доскорашњих 

њива 11 утрина. 
у првој етапи остварења шумск,о-пар

ковск,ог појаса Београда требало би по,ку
шати са из-весном кооперацијом влаоника 
земJыштаa к,оје ,се укључује у зелени iПојас. 
у прв'ој деценији 'Пошумљено земљиште 0-
могућује да се .на њему развије интензивна 
пољопривреда, поврта,рство, пчеларств,о, ја

го'дњаци итд., за Ш'Ila би требало пружити 
по:моћ ЊИХ!QВИiМ :влаОНИЦИI\lIа, к,оји би и да
ље ,користили свој а 'Имањ'а. 

Спољни појас nри?-радске зоне простире 
се иза шумско-парковског појаса и њиме се 
допуљује и зааюружује територија при
градоке з'Оне. Т.ај пој Э'С, због своје знатне 

удаљености од града, -у МlНОIlО мањ'ој мери 
је 'ПриступЭ'чан за ,станIОВНИШ'I1ВО, .к,оје тра

жи ю.ДМDiР он освежење у ПР11lРОДН'О.i среди
ни, ,ад шум-ск,о-<парковск;ог Iпој.аса. Међутим, 
QПО:ЉНИ појас 'I\rDже бити, са својим шума
ма, забра.нима, ливадама, живо заталаса
њим рељефом и ВОДОТ!Qцима, веома nривла
чан за дуже излете, туризам, за дечј 'а ле
товалишта и одмаралишта, за санаторије и 
друге сличне ус'Ганове које нису везане за 
близину града . Спољни појас се намењује 
за изградњу сателитских градова и насе

ља кюји треба да приме вишак градског 

стаНQвништва, ч,име би се могло остварити 
ограничење пораста града. Ту треба да се 
размешта и ,сва она индустријrа њој а се '0-
ријеН1'ише на потребе самог града (грађе
виноњих елемената и материј·ала, прехрам
бена, ЛИЧНЈих и домаћих потреба И'DД.). 'у то
ме појоасу размешта се и највеhи део при
градске пољюпрwвреде, Iвеликих aI1pO,KJOM
бината, с припадајуhим насељима разли-ч:и

тих типова. 

Спољни појас ПОfiодан је и за изградњу 

специј ал'Них научН'их и шкољских установа, 

к,оје захтевају већу удаљеност од насеље

них зона \'И шире ГDpOcT.o.pe.* " 
ОргаНiизација функционалне структуре 

опољних појас·а знатно је сл-оженија од 

структуре шу.:мСК1о-паРКQВСКОГ појаса због 
различите садржине и специфИLJНIИХ усло

ва који се постављају при избору положаја 
појединих насеља, објеката, ПОl"liројења и 

простюра. Један од ·важН'их и нерешених 
проблема приградске з·оне Београда је: и
спитати, проучити, rюстојећу 'структуру 
сеоских, бесплансКtи грађених насеља у 
спољнем појасу и доhи до потребних за
кључа'ка о ЊИХО'ВОЈ оптимаJl1ној пољопри
вредној бази и .руралној структури, 'о МО
гућНQстима њихово,г ,сједињавања, груписа

ња и -рационаЛlНијег организовања ЊИХQВОГ 

ДРУШТlВеног .и културног живота. 

Такође је веома значајан проблем, који 
захтева дубљу теоретску разраду и прове
ру практичних ()стварења: на којим прин

ципима изграђивати сателитске градове, да 
ли их повезивати з·а 'већ []остојећа приград
ска насеља, или их оснивати :као потпуно 

нове урбанистичке њонцепције? У њојој ме
ри сателитски град треба да И]l.-1Э сопстве

ну економоку базу и сопствене ма.теријалне 
елементе за раЗЂијање друштвеног и кул

турног живота, односно у 'KiOj им границама 
би се тај живот морао везивати за -основни 
град? Какву улогу треба да има сателит

ски град у односу на 'околна сеоск,а lНace

ља, да ли он треба да поста:не и центар ко
муне, ла, према 'Гюме, и да се љегове функ
ције .Qдређују у вези с тим? На та и дру

га нека питања урбанистичк,а пракса .и тео

рија дају различ'ите -одговоре и 'к<онцепције. 

Пример првог, плански основа,ног, соци
ј алистичког града-сателита Београда, Же-

* Такав је положај одређен за Институт 
за нуклеарне науке "Борис Кидрич" у Вин чи. 

Слични услови постављени су пре рата за из

градњу Астрономске опсерваторије "Велики 
Врачар" на Лаудановом шанцу иако би та у
станова захтевала много већу удаљеност ОД 
града и већу надморску висину; затим, Инсти

T~ 'за магнетска поља у Брестовику код 

Гроцке. 

plans d'eau et 1'ese1'voirs 
adductions des еаих 
zone de p1'otection dc 
l'adduction des еаих 

espaces natu1'els sous 
p1'otection 

lnstal1ation рои1' l'epu-
1'ation des еаих 
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le 1'eseau Р1'јпсјраl des 
communications 
voies ferrees 
ga1'e de t1'iage 
lignes eIect1'iques de 
haute tension 
conduites de gaz а ћаи
te p1'ession 
espaces des agglome1'a
tions p1'incipales 
zone indust1'ielle 
ae1'opo1'ts 

monuments histo1'iques 
fоuШеs a1'cheologiques 
gisemen t de g1'a ује1' 
depots de сћагЬоп 
mines de hоuШе 
gisements de te1'1'e glaise 
zones de repos de 1'есге
ation 
i1'1'igation des terrains 
agricoles 
ligne isoch1'one de ЗU 
minutes рои1' аггјуег d' 
ипе тапјете optimale аи 
centre de lа уillе 

limites de lа vШе 
limites du departement 
limites du te1'1'itoire de
stines а l'analyse ра1' lа 
methode de »1'€ЩUШЬ1'а
Ноп« 
territoi1'e de lа Ьапliеие 
sanato1'iums et hбрitаuх 
ecoles еп plein ај1' et 
camps de jeunesse 
asiles de 1'etraites flges 
сооре1'аНоп de l'indus
t1'ie ауес lа vHle 

Exposition schernatique de la structure de la ЬаnНеuе de la grande viLle 
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аеродроми 

заштиfiени 
простори 

историјски споменици 
археолошки објекти 
налаЗИillта шљунка 

стоваришта угља 

рудници угља 

налазишта глине 

опеку 

зоне одмора 

наводњавана пољопри

вредна земљишта за 

снабдевање града 

оптимално трајаље пу-
од 30 минута 

изохроно до главног 

града 

општи уређај за дести
лацију водовода 
границе града 

границе округа 

границе територије под 
вргнуте анализи мето

да "уравнотежавања" 
територија приградске 
зоне 

санаторијуми и бол
нице 

летње школе и омла

дински кампови 

домови за CT<:Ipe пен

зионере 

индустријска коопера
ција са градом 

Схе.матски приказ структуре nрuzрадске зоне se.aUKOz zрада 
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лезника, потврђује ПУНУ ЖИВОТНУ IИ соци

јалну вредност стварања сопствене произ

водне базе, у Фабрици алатних машина 
"Иво Лола Рибар". Ослаљање новог града 

на пос'Гојеfiе село извршило је и данас вр
ШИ позитиван утицај на друштвени, кул

турни живот 'села и lНa његову изградњу, 

мењајуfiи и радну ,структуру села, чији се 

житељи једним делом за.пошљавају у фа
брици. Лака пеша.чк'а доступност фабрике 
ад насеља иокључује често велике губитке 
времена, уз замор и тр.ошкове превоза код 

великих удаљености фабрике ,од 'стана . 

В(;яичина nри"радске зоне 

Површина њоја се намењује за приград

ску зону, -одређује се према перспективнш,'!: 
урбанистичком ,развоју града . Гранична Л!И
нија reHepaJIlHo.r у;рбанистичкiOГ плана гра

да представља границу, од К'оје се развија 
просторна ,организација приградске зоне, 

тачније њеног главног дела, ШУ'мск.о-пар

К'овског појаса. Граница између прошире 
ног града и зеленог појаса у интересу жи

вота града мора 'бити јасно и ЧВРСТIQ фИК
си-рана и не сме биТ>и ни под кюјим захтеви
ма :мењана . Ту границу 'I1pеба сматрати као 
чврс~и градоки зид који има функцију да 
ограничи даљу градску изградњу. 

Спољашњи пој ас приградске зоне, по 
своме К'арактеру 51: СВоојим фуњкцијама, по 

знатно слабијим везама са осно.вним гра
дом, иако ће бити утврђен пројектом при

градоке зоне, током времена мења"l1е овој у 
садржину и структуру, побољшаваhе сао

браћај'не везе са градом. 

На ,величину приградске зоне утичу: B€
ЛИ'"Iина града, приро.дНiИ услови и сама ур

банистичка структура града, према њего
во.м лерспекТlИВНОМ развоју. Тежња за ';;{
скоришв.авањем најповоJыијих,' најлепших 

rnрироднrих предела, ЖИВОПИСНiOг рељефа, 
шум ских масива, Ј30ДотоК'а и нових 'Вештач

К'их ј езера, утицаhе:не само на величину 
приг-ращске зоне, углавном њеног шумско

-паркiO,вског појаса, него и на .различите 

шири-не зоне, !На неравномеран раопоред 

ПРОС'Dора у односу на централну зану града. 

За одређивање граница и ширине шум

сыо-парК'овс]юг пајаса Београда, пружају, 
несумњиво, много 'ПО'БО.lliнији природни у

слови, са свежијим мезоклиматом и ЖИSQ

писним рељефом, широки предел:и на југо

истоку, !Истоку И ју.гу ЮД Београда, rк:оји се 
помињу и у неким текстовима о урбани

стич.ком развоју Београда до 2000. године, 
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али без њихове јасне будуfiе функције. Ти 
су предели нар.очито драгоце.ни по ПРИЛИ'"I

но богатој мрежи до данас очуваних, тра

ДИЦИQlНаЛЋИХ сеоских "забрана". 

ФункцuонаЛНО-nРОС'l'орна OP2.a1-1.-uзацuја 
nриz.радске зоне 

Главни задатак функционално-простор

не организ'ације приграДске зоне састаји се 
у стварању рационалних саобраћајНlИХ веза 
међу појеДИНJ1lМ функционалним деловима 

зоне, водеhи рачуна 'о Ж1ивотним патребама 
главног града и осталих насеља у зони, уз 

искоришfiавање 'свих позитивних природ
них и створених услова за привредни и ур

банистички развој главног град,а и 'асталих 

насеља, за развој друш'твеног и културног 
живата, одмора и рекреациј е у прир.одној 
средини за све с'Гановнике приградсже зоне 

и г лавн.ог града. 

Озбиљни хигијенски, псих·о-хигиј енски 

и социолошки проблеми великог гра:ц'а, са 
извешта'"IеIЮМ, тмурно-м, технизованом сре

дином, у којој су нестали земља, неб.а, зе
ленило, вода - жива природа захтева про

дор "рада у сло60дuу природу, припајаље 
nриродuих предела "раду, ствараље и за
штиту широких простора природе, у којиља 
ће заморењи "радски човек напи места пуне 
тuшине, од.мора и рекреације. Остварење 
'Чов е'Ку блиске садржине nри"радске зоне 
изражава до.м.инантну функцију nри"рад
ске зоне велико" "рада. 

Тежак, сложен и значајан проблем по
ставља се Кloд реконструкције приградске 

зоне веhих градова. Бесплански раЗВDј при
градских зона довадио је до тога да су нај
повољнија, најпривла'i'ниј'а зеМЉИillта за 
стамбену ,изградњу, эа .ванградске просторе 
одмора и реюреације, постепено заузимана 
за индустрију, ,с.кладишта, .саобраhајна по

СТ'Ројењн. Типичан пример за '110 је Беаград, 
са и.њдустријским ыомплексима у долини 

Топчидерске IpeKe, дуж речних обала Саве 
и Дунава. 

ПриХ'ват.ајуhи .концепцију о приградск:ој 

зони, у којој зелеuа зона слободне природе 
u~lta до.м.и1iа1iтан зuачај, док би све остале 

фуuкције и еле.м.е-њти требало да буду nод
peaeuu тој nримарuој функцији, добијамо. 
одређену, идејну и теоријску падлогу за 

решавање проблема размештај а функцио
нално различитих делова приградске зоне 

велiИК'ОГ града и самох Београда. 
Палазеfiи ад тюга да се увек ради iQ ре

конструкцији приградске эоне, ,оа дужим 



периодом остварења , неизбеЖ!но ће долази
ти до изrвесн{)г преплитања lЛојеДИiНИХ 
ФУНiкционаJDНИХ елемената, нарочит.о там:) 

ПЛАНСКО ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРИ ГРАДСКЕ ЗОНЕ 

где ве предвиђено уклањаље извесних е
лемената бити 'От€щаЊЈ због њихов€ зна

чајњије привредно-комунал.не функције. 

Upuzpadcx:a зона Прazа. Пројектованu развој undycTp1f.jcKUx u ста~\(.беnuх Ko,м,nд.eKca у .м.режu 
сатеJl.иТС1Сих zpadoBa. Уnутрашњu KPYZ представља nостојеltу веJl.U'Ч.UnУ, сnољашњu - пројекто
вану вед.U'Ч.UНУ броја становника у насељу. Насеља без шрафуре - сnаваонице 

La ЬаnНеие de Prague. Projet du devetoppement des zones industr ieHes et r esident ieUes dans les 
agglomerations sаtеШtеs . Le cercLe interieur indique [е nоmЬте actueL des habitan t s de L'agglome
ration et lе cercLe exterieur celui que ['оn pr evoit apres [е developpement. Les aggLomera tions sans 

hachures sont des residences dortoirs 
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Раз.лtештај U1iдустрuје 

Грађење нових и проширење ПОС'Ilојеhих 
индустриј скмх предузећа, кој-а нису непо
средно <Веза'на за онабдевање граща, треба 

да буде забрањено у ·оквиру приградске зо
не, или бар у њењом заШТ1ИТRОМ шумско
паРКQВСКОМ појасу. Низ других п:редуаеhа, 

која су огрански -везана за живот и из.град
њу града и приграДСК1ИХ Н'асеља, која :њори

сте и прерађују локалне сировине или има
ју производне 'Везе са другим ИНДУС'Гриј
ским предузећима, ~oja по ов'ојој производ
њи могу бити у спољњем по}асу приград
ске зоне, треба да ,буду размештена тако Д'а 

имају повол>не са-обраћајне везе са градом 
и осталим :насељима, обезбеђујући најбоље 
природне пределе ·од непо'Вољњих утицаја 

индустрије. Принцип кюоперације у инду
стрији, коришћење већ .из-ведењих lКомунал
но-санитарних и техничких ПОС'f1р.ојењ<а и 
Јюсroјећих насеља са својом индустријом, 

упуhује на то да се нова индустри}а раЗЈvI€
шта у близини таквих насеЉ'а. За приград
ску зону БеОDр.ада нека ·од таквог типа ~Ha
сеља су: Младеновац, Раља, I1р'ОцК'а, Пан
чево. 

Раз.лtештај стан.овања у nри?'радс'Кој ЗО1iU 
Бео?,рада 

Приградска зона, у спољњем појасу 
предста'Вља дра'Iюцену резерву за нове, бу
дуће урбанистичке и архитектонске ·:њон
цепције становања, проширења те функци

је на слободне природне просторе. Те нове 
концепције, с-а тражењем 'нових урбани
стичких cТlp~KTypa, ПОЧИЉУ да се ,остваруј у 

у најНОВИЈИМ сателитскlИМ -насељима. 

Проблем мреже насеља у приградској 
зони Београда упуhује на дубље истражи
ваље и проучавање п.о,С'l\ојеhе 'Мреже насе

љ'а, -нарочито сеоског типа, да 'би се мотла 
добити ја.сна слика о могуhности .и рацио
налности развијаља 'Гих села у насеља 
градскюг типа, или, можда, о разлозима ко

ји би убедљиво говорили да један део тих 
насеља треба постепено IрасеЉаЈвати и осни

вати нова !Насеља, ·с ПОВОЉlНијим прирOlДЈНИМ 
условим'а. То се нарочитю .оДН'ОСИ :на она се·· 

ла, линеаЈРЊОГ типа, КОј'а међуообно ,ераста
ју, уоК'вирујуhи излазне путеве,еа стамбе

ним зградffi\IIа непосредно уз пут. ПрИ!мере 
за то имамо у ланчаном низању ·сеоOКlИХ 

насеља дуж желез'Ничке пруге: Ра'КOIшца, 

Кiнежевац, Кијево, Ре-сник, затим пюред лу
та према Авали: Ваљица, Ј,ајинци, Ракови
ца, Бели Поток. У новије .време нарочито се 
брзо раз'Вија ланчани систем изградње ви-
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кенд-зтрада и проширења fI10С1юјеfiих насе

ља дуж пута !за Омедерево: Малог и Вели
ког Мокрог Луга, КаJLуђерице, БолеЧ'а, Ле
штана, посебно Лроцке, кој а ,се територи
јално веома проширила насељима :викенд
-зграда и ск,о.ро слојила с насељем Бресто

вик!ом и даљим низањем ланчасте изградње 

д'О Смедерева. Тиме се све ј1аче израж'ава 
к'Онурбација Београд-Смедерев.о, иаКrQ се 
она ,о-стварује и ,развија без плана приград

ске зоне Беогрма он њего'Вог региона. Љи
неарна урбанизација т,ог потеза , од преко 
40 км, п:оста'Вља већ .сада !низ про:блема, 
чије ће решаlвање бити све теже, ако се не 
заустави тај систем изградње. При решава
њу размештаја насеља приградске зоне 
Београда један од Э'К'утних И важних за
датака био би спреча,вање орастања и ши
рељ'а 'сеоских насеља, најближих Београду, 
у зоњи која би требало да добије садржи.ну 
и фу,нкције ШУМСК·О...Јпарковског појаса. По
лазеhи ад тога да је за живот Београђана 
неопходно стварање 'шумо~-парк,овског 

појаса оа ширином 'од 5-10 км, па и више, 
поставља се проблем реКОНС'I'pукције тери

тюрије тог појаса, с преображајем њеI1Qве 
живе природе, по.шумљавањем д'Энашњих 

жива и утр.ина, ИЗI1Радњом мреже <Објеката 
за прих'Вэ<тање свих ·оних СlI1аНОвниrка који 

траже ,одмора, ~рекреације, боравка у сло
бодној лрироди. 

Ситуација 'с размештајем и ширење:м 
при-градских насеља ·ОЮО Београда такође 
указује на опасност да се у ближ,ој будуh

'ности потпуно затв'Ори ланац изграђених 

територија, које су се на 'више места пот
пуно припојиле 'Већ изг,раljеној териториј::,.r 
града.. Тиме би се онемогуh'Ила 'Органока ве
за између шумск,о-парюо'Вск'Ог појаса око 
Бе.ограда и спољњег појаса приградске зо
не, који треба да фjliнкционално и простор
но допуњују територију ПРИГРЭlдске зоне 
БеОЈ'рада. Те опасности ,оу највидљивије на 
главним радијалним излаз-ним путевима, 
где процес линеарне изградње насеља и ин

дустрије те-че незадрmано. Постојеhи изла

зни лутеви 'Из Београда имаhе за дужи пе
риод главlНУ улогу ,за ,везу Београда с ње

говом лриградскомзоном и са шумсжо-пар

ковоким појасом. Стога ћ-е .међу ваЖЈниј е 

проблеме у првој ет·апи бити постављено 
расељавање 'Оних К'омпактних, неуређених 

низова сеоских окуhница који .опасују јед

ну од гла'8НИХ излетни-чк,их МЭЈгистрала 

Београда према југу. Докле ГОД бущу у не

посредној близини Веограда постОјала сео

ока насеља данашњег 11ипа, постюјаће и 

претежно пољюпривредни карактер околне 

територије. Без постепеног лреображаја 



ауто-путеви 

путеОI1 првог реда 

жеJlеЭНl1чка пруга 

аДМI1НI1стратнвна rpaHlfll<i гра/lЗ 

грalll1ца интересне сфере града 

лежишт·а·· . MP.ttI01'" угља 

autoroutes 
route ргl пс l р.а1е 

voies ferrees 
Итltе adm!nistrative de 1а vШе 

rI~gion d'in[1uence de Ја vШе 

gisemen ts de lignite 

ПЛАНСКО ОРГЛНИЗОВАЊЕ ПРИ I'РАДСКЕ ЗОНЕ 

ужа зона града 

стамбена зона 

простори рекреације, постОјећll -

НООIII 

индустријска зона 

насеља спаваониuе главног града 

lIеЗ<l ОИС НII сателитски градови 

zon e de 1а vШе proprement dite 
zon e d'habitatio!1 
terra !ns d e Г\~сгеаНоп, deja existants 
et поиуеаих 
zone Industrielle 
agg10merations dOl'tO:l'S de Ја vШе 

ргјпСјраlе 

уill ез sаtешtеs independantes 

План nрuzрадС'ке З0ке Праzа, Постоје1tи и nроје-ктоваnи ре-к:реациони простори, са оз-на-к:а.м.а nо
cToje1tez и npojeKToBanoz броја uзл.ет'Н.u-к:а 

Ptan de la ЬаnИеие de Prague. I ... es zones de Tecreation exist'antes et ceUes еn projet avec le 
nоmЬп d'excursionnistes notes et escomptes 
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тих БеограlДУ нај ближих териториј а, сео
ских :насеља и њ'Ихоrвих зеМЉYIШ'Ј'1а, при

градска зона Београда остала би ,без најва
ж'Нијег, за ЖЈИв'от Београђана, елемента -
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граница лриградске зоне 

железничка пруга 

главни путеви 

историјски споменици 

центри спорта на води 

limite de lа banlieue 
voies fепееs 
routes principales 
monuments historiques 
centres des sports sur l'eall 

План nрuzрадске зоnе Букурешта 

без шум,ско-паркавсыог појаса, 'кюји би тре

бало да постане 'Веома значајна функцио
нална допуна градоког ,О,рган'Изма Београда 

и других насеља приградске зоне, 

домови одмора 

омладински кампови 

дечј а игралишта 

школе на слободном ваздуху 

спортски кампови 

туристички хотели 

maisons de repos 
camps de jeunesse 
terrains de јеи POU1' enfants 
ecoles еп рlејп air 
camps des sportifs 
hбtеls touristiques 

PLan de La ЬаnИеuе de Bucarest 



Саобраhај'И.а .м.режа nр1t:~радске зо'Н.е 

Приградска зона прима у ,себе саобра
ћajlНe везе .разли"IИТИХ категорија, ПQ"Iев од 
ауто-путева и железњичких пруга до спо

редних сеоеюих путева 'и лешач·ких стаза, 

туристич.ког, излетнич.к,ог к,арактера. 

ПУТRИЧКИ саобраћај треба да је УПУli ен 
углавном ·на приградску железничху и ау

тобуску везу између главног града и при
градских насеља. Те саобраh.ајне везе, уз 
извесна даљ'а ра'Згранав·ања, за потребе од
мора ry ШJlМСКоо-парковск.ом појасу, кори

стиhе се повремено 'и ,ОД изле'Dника, ТУ'ри

ста , житеља сеоских насеља. 

Посебан значај за ра3'Вијање излетни
штва и ТУlризма у приградск,ој зони има 

·мреЖ'а пешачКiИХ стаза, к'оје треба да су 
вођене издвојено од ауто-путева и желез
:ничких пруга , кроз 'Најлепше ,природне 

пределе, према главнијим 'Излетничким 

центрима. Повољно је да излазне пешачке 
стазе почињу од завршних станица град

cКiOГ јавног саобраhаја. Трасе глЗ'вrнијих пе
шач;ких ,стаза 'Греба водити, где roд је то 

могућНО, дуж водених "I\Qкюва , реЧ'Ица, брд
ских .потока . 'Го mюгућује да се један део 
излетнИiIOa, за краће или дуже IВpeMe, задр

жи на самим .обалама, да се ту бави Iрибо
љовом, да се окупа и ЮСУ1нча У слободној 
ПРИРОДiИ. ПУ'I'на мрежа, Кioja ,служи искљу
чиво 'IlриградСЈюј зони, треба ,да обезбеди 
удобне ·везе међу свим функционаJIНИМ де
ловима , уз њено рационаJI'НО искюришfiава~ 
ње. Сувише густа путна мрежа, поред њене 

неекономичне ек'сплоатације, делује непо
вољно на удобнюст и безбедност пеш·ачких 
излетничких кретања, она најчешh.е пред

стаlвља стран елемент у природном пеј
зажу. 

Главни правци ау,то-путева IИ железнич
ких пруга у приграДDк'ој зони 'веh'ине вели
Кiих градова разилазе се радијално 'Од ~pa
да. Највише су 'оптереhени радијални ауто

-путеви у бљизини градова, и то: за .градо
ве QД 100 .,ц.о 250 хиљ'ада становника у ра

дијусу 20- 25 км, .а, код великих градова та 
зона се простире IИ до 60 км. Ту HaC'Dajy те
шК'оће због "Iињенице што су аут,о-путеви, 

баш на тим .растојањима, на~гушhе изгра
ђени, често .обострано , шт.о rrреДС'I'авља He·~ 

з годе и опа-сности за станавниш'fIВО и за 

безбедан саобраhај. 

Та,кво стање излазних ау'Го",путев,а по

стаеља као веома актуелан проблем рекон
струкциј у мреже путева у притрадсК'ој зо
ни, !Нарочито у .оним деловима где путеви 

пролазе кроз сама насеља. Због тешкоfiа, 
па и немогућЋОСТИ тех,ничког усазрша:вања 
Мiреже путева - проширења попречног 

4з 

ПЛАНСКQ QРГАНИЗОВАЊЕ ПРИГРАДСКЕ ЗОНЕ 

профила, ублажавања К'ривина с мз.лим 
радијуоима, иа6егавања УКРШ'I'ања у истом 
нивоу - ј едино правилно решење састоји 

се у с.т.варању обилазних 'Отрана.'}ш , изван 

насеља, што би ом.огућило 'већу брзину ВО
жње, већу безбе.дност саобраhаја и лепшу 
при.родну околину, ДОК би се тиме сwорили 
и много повољнији живо'Гни услови C'NlHOB

ништву насеља, кроз :која пролазе аутолу

теви. 

'у НQlВиј е време, приликом прој еlКтова

ња нових ay'OO-путева 'кроз приградску зо

ну, !даје се све већи знаlЧа.ј ЊИХQ1ВОМ при

влачном изгледу, њих-овој околини, шro 
има значај не .само са естетичког СТЗIНО'ВИ

ШТlа, ;него се тиме доприноси и безбедној 
вожњи, јер таква оК'олина делуј е повољно 
на рефлексе возача . 

Проблему развоја и 'реконструкције пут
не мреже у региону ВелиК'ог Лондона по
свећена је велика пажња. 'у ту сврху ре

гионалним планом пред'Виђа се низ следе
ћих рвконструктив>Них мера : 

- ј ас.н.О раздвај ање тра.н.зит.ног и локал

ног с.а.обраhаја, 

- диференцирање путева по ЊИХ{)ВОМ 

знач.ају, 

- стварање радијално-прстенастог си
стема брзих 11 артеријалних Iмагистрала, 

повезаних са градоким магистралама 11 са 

националним пytГеБима , 

- радикално лобољшање укроница 

с 'решењем глаЋНИХ праЋаца у два нивоа, 

- забрана T,p3'КlaCTe .изградње дуж 
траlНЗИТНИХ магистрала IИ: ,стварање одв'Oј 1а

'ка за прилазе зградама дуж пос~ојеhе из
градње, 

- стварање "парювеја", 

- .обилажење магистралних путева ван 
стамбених рејона, друштвених и трговин

ских центара, 

- ,стварање ауто-стај алишта у lJiасе

ЉИil\1:·а, 

- стварање независног система пешач

ких С1lаза, бициклистичких Т1рака 11 јахач
,ких стаза , 

- повезивање путева ·са 'Околним пеј
за:жом. 

3аштuта и уuаnре?ење природе у 

npи~paдcк.oj зо'Н.и 

Биће потребно много в.ремена , :много од

ЛУЧНИХ потеза, а пре свега !Пуног и правил

ног схватања огромног значај-а увођеља 
живе природе у реКQНСТРУlИсане старе гра-
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Д'ове, органског 'сједињавања становања, 
рада, дечјег И ШIК:QЛСКОГ васпитања и свих 

облик>З. градског жив()та с ПРОСТQрима жи

ве, зелене природе. )К,ивотна пракса на·м 
јасно показује на IKaKBe се све тешК'Оће и 
препреке наилази при остварењу напред

њих урбанистичких концепција о .оздрав
љењу и регенерацији старих, КQмпа'Ктно 
граljе-них nрадова; тако и данас, при рекон

струкцији наших градова, посебно Београ
да, нсте ш~оле 'не добијају потребног 'сло
бодног простора за одмор и Фиокултуру, 
град је .остао без миниму,ма дечјих устано

ва, ј ,асли и .обдаиишта, дечјих вртиhа, ОМ

ладина и читава становништво ОC'l'али су 

без непосредног до,дира ,са слободним про
сторима у близини стана, где би могло да 

се освежи и ;одмори ван четири зида, да 

уне:кюлик'о ублажи юне физичке и пси.хич
ке непю.вољне утицаје к,ој,има је човек сва

кодневно изложен. И !Није то само случај са 
Београ'дОМ, !Нити је "IIO само карактеристич

но за велике градове. 

Код таквог стања и процеса peKoHCfI'pYK
ције градова природно је да, тражећи ШТО 
реалније путеве 'ка повезивању градског 

живота са ЖИ'ВО'М природом, бацамо поглед 

на најближу околину града, на њене ши

роке слободне просторе, шумске масиве, 

ливаде, пољопривредна земљишт·а. У!Коли
КО су ти простори ближи г.раду, у'Голи~о је 
њих'ов·а вредност IKao простора за одмор, 

освежење и спорт lВeћa и уroлико :ће они 

моћи више да постану .органска ДОПУlНа 

градском о.рганизму. 

Код израде пројекта приградске зо,не, а 

посебно шумеко-парковск'ог по}аса, чија ће 
тери'Горија најчешће садржати известан 
број при:градских и сеоских насеља, треба 

рачуиати с тим да неће бити могућно, бар 
за дужи период, .остварити !Непрекидни зе

лени појас око града. Као једну од најлре

чих и најреалнијих мера у првој етапи тре

ба сматрати пројеК110вање и остварење ши

роких радијалних зелених масив'а, <Кюјима 

ће ·се успоста'ВљаТ1И веза града са шумско

-паркoQВСКИ:М: масивима IКРОЗ радијалне, 

клинасте зоне зеленила, 'Које би се провла

чиле :између насеља и ДРУI1ИХ изграђених 
површИН'а. Касније, код ширих, радикални

јих захвата реконструкције приградоке зо

не, после измештања mщус'Грије и групи

сања насеља у зони зеленог пој аса, . биће 
могућно ПОПУЊЭlва:ње и .повезивање зеле

НИХ клинова и С'I1варање компактног шум

ско~парковског пој-аса. 
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Крuтерuјu О заштuтu сл.ободне природе у 
nрutрадС1Сој зонu 

Када се ради о заштити слободне при
роде и природних ретК'ОСТИ И лепота у Iнај 
ширим .размерама, к:од проглашења и став

љ'ања под заштиту националних паркова, 

ту су IК'ритерији о. томе - шта треба 'и ка
ко треба стављати под заштиту, довољно 
ј асно одређени. CalМa природа велиюих при
родних прос'Гора, lНајчешће ,скоро HeTaKHY~ 

тих од оаобраћај а и технике, зна11НО ynро
шhава проблем заштите и 'Самих критерија 
о заштити природе. Проблем критерија о 
заштити знатно је сложенији када је у пи

та'Њу планирање и уређење приградске зо
не, lНаРОЧИ'Ј10 шумско-па'РК'ОЋОIroГ појаса. 
Полазећи од главне .сврхе шу.мскю-пар

IНЮВс.ког појаса, основни Iзадатак састоји се 
у .очувању и заштити !Љеговог ШУМСоког 

фонда и природних, нообрађиваних преде
л,а, који ће моhи ~a nруже градском чове

ку, замореном и притиснутом од саобраhа
ја, буке и читаве техничК'и уоквирене осре

ДИlНе, осећ'ање пуне слободе Iкретања по 
'ћравном ПОКlривачу ливаде, .одмора под ста

рим храсroм, посматрање далеК'ИХ [1peдe~ 

ла или, можда ·с.асвим близу, с,кок'ове веве
рице, бој<ажљиви трк lКошуте, све то праhе
но лаганим, умиру}уnим шумом ЉИШЂ!а, зу
кт\1 инсеката, ПТИiчјим цвркутом, освежа

lВajyhИJ'Vf, благим поветарцем. Само 'неколи
КО ча,сова, проведених у таквом зеленом 

свету, у тој нич.им ог.раниченој слоб.оди 
ПРОИЗ'ВОЉНОГ лутаrња, тражења увек нечег 

новог, lНедоживљеног, контрастног, човек 

као да црпе неку нову снагу, као да се при

према за физички и псих:ички .отпор - да 
лакше из-држи борбу са свак,одневнИiМ те
шкоћама и неприродним ОК'Бирам живота 

који га очекује у граду. 

Природни услови, рељеф, вегеl'ациона 
огољеност или боратс'flВО шу;ма , метеороло
шки фактори, наслеђена с'Груктура околи

не града , близина или .одсуство l8одотока, 

утицаће на стварање критерија за валори
зацију iИ заштиту природе у приградској 
зони. 

Поред великих разноликос1\И прир.одних 
услова 'ОКО наших градова, ипак је мо.гућно 
указати на оне опште вредности које могу 
послужити при планирању, валоризацији и 
заштити .приградских прироД'них предела и 

њихових лепота. Међу важнијим критери
јима за зашТ1ИТУ 'Природе у околини града 

значајну улогу добијају следећи: 

- ОЧУlВаност и здрав .састав зеленог 

света и ПРИРОДНОГ предела, његове пејзаж
не привла'Чности 'и лепоте, к·оја бива најче
шnе угрожена беспланском, или погрешно 



планираном теХНИЧКiQМ делатношћу; као 
пр.имер грубог наруш,аЋања и неСXlватања 

значаја за Бео.град tbeOOBor ГЛ3Јвног излети
шта, К'ОШУТЊaIКа , може се на'Вести изград
ња Фил:м:с:кюг ГРЭЈДа, на ОСНОЂУ дате лока

ције од C'I'paHe Урбанистичког завода, чиме 
је изгубљен знатан део ,најлепшег платоа и 

унет један ПО'I'ПУЈНО туђ елемент у тај при
родни предео шуr.тског lIЗ'рка. 

- Могућност ИСЊОРИШВЗlВаЊlа природ
њих привла'ЧЈНИХ предела изг.радЊ'ом ре

креационих 'Објеката, ,дечјих ле'Dовалишта, 
стварањем вештачЮ1Х језера, добрих сао

бравајних веза међу појединим привлачним 
центрима и са градом за потребе одмора, 

спорта, разоноде и туризма. 

- Разновроност и богатс~во природних 
предела, рељефа, BOДOТ>OКia, зелен-ог ()вета, 

са 'Отварањем различ.итих панора.мских ви

дика 'са истаКIНУТИХ изгледних В:УЈВика, пла
тоа, који могу да постану и главније за

вршне тачке дужих маршру'Га и прост.ори 

излетнич(ких и одмаралишних ,објеката. 

- Довољна удаљеност од техничк-их и 
грађевинсК!Их објеката: железничких пруга, 
a'YTO-ПУТЭ , !Индустрије, далековода, камено
лома ом сличних постројења кюја неп.овољно 
утичу и к'в'аре атмосферу природне сре
дине. 

- Повољан састав земљишта за пошум
љавање нових ПРОС1'lора према дендроло 

шк·ом плану :и 'Одређеним врстама зеленог 
света, 

Веома је повољна <ОК'олност ако у при
градској зони nocroj е природна или ее
штачка језера, која постају ·веома II1ривлач

НИ елементи не само за дневне 'излете, 'него 

добијају значајну улогу као центри IOдма
ралишта и опорarвилишта, са компле~сом 

зграда паlНсиона, ресторана, планинарских 

домова, група ВиКенд....;~ућица и простора за 
камповање, поред Др'угих објеката и про

стора за спорт, рекреацију, пасивни .одмор 
и друштвени живот. Та-к.ав одмаралишни 

комплекс изграђен је у нашој земљи поред 
Преспанск'Ог језера, у мањем обиму поред 
Охридског језера, у близини Ох'рида. 'у 
при градској зони М,осК'ве, поред Х'имкин

СК'ог водохранилишва (,в ештач:к.ог језера за 
снабдевање Моск,ве водом), rизГlраiђен је 
к'омплекс одмаралишта, 'Осл:оњен ·на брезо
ву и чеТlИН~РСКУ шу,му, до кога се долази 

ХИДРОКРИЉНИ'М бродом каналом МОСКЋе, 

Поред !Наведених својстава, .ванредно 
лепу вредно.ст и тур.ИСТИЧК'У привлачност 

имају очувани ·споменици 'Културе, међу 
кОје мо'жемо уврст.ити и характеристичне, 

значајније старе зграде народне архитекту
ре, понеки интересантан стари бунар или 
ђерам и све друго што може да изненаi!;И и 

". 
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пријатно узбуди градског човека, 'к'оји је 
потпуно одсечен ·од сеоског живот,а, од ње

гових типичних, оригИ'налних .објеката. 

Не треба заборавити да ће извесни при
poдlНJil предел'И , ,сами ло себи лепи и при

вла'чни, ~обити још веву привла'ЧНQСТ за 
градског човека aК'Q они буду 'ОЖ11Вљени 
неК'ом ПОјатом, ТОРОМ, .сIftЭtдом оваца, ТИМ 
природним сценаријем ливада и 'пашњака. 

Пробле.м,u и nрипцunи. заштите природе 

Заштита п:риро.дних предела од разли
читих негатj.fgН:ИХ чинилаца треба да ·се за

снива 'На свестраном и пажљивом познава

њу, (Ilроучавању и 'В'ал.оризациј.и чита'ве 

приградс.ке зоне, а пре свега територије од
ређене за wymcko-парКlОВСКИ појас. Ради 
што iпотпунијег позна,вања и добијања што 
јасније ·слике о ·свим природним лепотама 
и Њlиховим међусобним .односима, ·0 најпо
требниј.им и најхит.нијим мерама њих,ове 
заШlГите и унапређења , веома корисно могу 

послужити аерофотографски снимци, поред 
фОТQ-снимак'а са терена. 

Као помоћ:но документарно средст-во за 
анализе 'и студију ПОС'llојеhег стања, за ва
лоризацију природних драгоцености, а за

тим за стваралачки процес пројектовања 
nригрЗ!дске зоне са јаче заталасаним реље

фом ОД велике је користи макета рељефа, 
са свим потребним графичК'им .и к.олори
стичким .ознакам.аструктуре територије, 

Велика обимност при градске зоне и ње
на сложена проблематика упуhуј у на то да 
се стављање под заштиту тгредела .врши 

према ет·а'Пном плarну, постепено, дајуfiи 
првенсТtВено најлелшим и најОЧУВЗЈНијим 
пределима, заТlИМ оним пределима уз ауто

-путеве и железнице 'и ближе npаду, код 
којих се јавља улрожавање од стамбене и 
друге \Изградње, Међу прве мере заштите 
спада 'и резервисање широких зона зелени

ла дуж речн'Их обала, ауто-путева и же
лезН'ичк.их пруга. То исто треба применити 
и око постојећих привредних и комунал
них објеката, који се у првој етапи не би 
моглiИ одстранити ИЗ шумско-парковског 

појаса. 

ПрироД,ни предели с нарочитим лепота
ма и Iвидици'ма обично привлаче највеће ry
стине излетника, Ђи.м:е се поставља и про
блем: где и k·aIK-О изграђивати 'различите у
ГОСl'итељске и услуж'не о.бјекте, а да ·се при 
том -не умање или чак и у.ниште rла'8не ле

поте слободне природе? Како обезбедити да 
сувише густа концентрација посеТ\Илаца на 
таllrnИМ местима не доведе до кварења у 

уништења травног покривача И, у крајњој 
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последици, \до утабане, из га жене ледине? 
На овом месту ДОВОЉНО је :да ,се подсетимо 
пеј з,ажних 'вредности Бисорав.ни Кошутња

ка од пре некоJlИiКtо деценија , када је оН'а 
била ,веома ретко посећивана и I1Iре !Израде 
аутоМ'Обилоког пута, и ·садашње слике тота 
простора. Још веће је деградовање природ

НИХ лепота lНас'Гал'о у Кијеву, после 'Изград
ње индустрије м каменолома, тако д.а ј е не

кмашње излетиште БеоГРЗlд-а од пре пр
вог светског рата, потпуно изгубило овоје 
лепе привлачности и природне лепоте. 

Посебан и озбиљан проблем преДС'I'авља 
све веће прод.ирање ау'ГоМ'обилског саобра

ћаја у природне пределе, стварање концен
ТРИСЭlних ауто-ст.ајаљишта на најлепшим, 

изгледним ·мест.има. Ту -се постављ·а не оамо 
проблем кварења пеј зажних вредности, 
него Ј1 фИЗИЧ1ка и 'психичка заштита пешз
ка -- излетника од а утомобилокor оаобра
ћаја, од негативних утицаЈа њеnове буке, 
гасова , од неповољног поихичког деловаља 

када се пешак мора склањати у -страну да 

би пролустио агу'Го у великој брзини. Такав 
положај ИЗЛe'l"1НИlк·а је и у Кошутњаку и .на 
Авали, па дел;имиЧlн.о "чак и у Топчидерском 

парку, .ок'о Музеј а првог српског y~TaHKa. 

Лрадск·ом: човеку који на ·излету жели да 

се и физички и психички што \више удаљи 
од града, да заборави и гр~ски живот И 
г.радске навике, треба <ОМОГУћИТИ да прож·и
ви .на излету што контрастниј ИМ, што при
митивниј им начином живота . Познато ј е да 

се на 'Излетима радо лоЖ'и ватра, ј ер је Т.О 
дожмв.љај к,ога нема у граду. Ta~Ba ,места 
треба \Да буду посебн-о означена .и .:безбе
ђена да не изазову пожар у шуми. -у бли
зини т.аlG3ИХ 'ОГЊИiшта могу бити побијени у 
земљу С1'Олови и клупе, какав мањи заклон 

од кише, чесма -- ,али треба имати у виду 
да се тиме већ ПРИЛИЧlно квари онај при
митивни амбијент и ДИВЉИlна природе. 

За :изградњу архитектонских објеката
"'"IpeCTopaHa, млечних 'ресторана, прода-в.ница 

воћа, зЗ'клона од кише, чек.ао'Њица , телефо
на, тоалета , иако пр.иступачна места поре,ц 

пешаЧl<:ИХ главних стаза, али тако распоре

ђена да буду довољно удаљена, или закло

њена зеленилом, од оних природних преде

ла који , због својих пејзажних лепота, тре

ба 'да 'Остану пот,пуно ,очувани у свом прво
битном облику, удаљ·ени од свега онога што 

је производ технике .и човекове делатности. 

За архитеКТClнске облике услужних oQб
јеката досадашња пракса показује да се 
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најбоље yu<лапају у природни предео мање, 
ниске зграде, углавном брвнаре, ,КО.мбино
ване с каменим зидовима у духу HapO~He 

ар:юитектуре околних села, так·о да ~e ти 

објекти опажај:у o~opo као разасути еле
менти тих села . Треба избега'Вати ове tвe
штачке материјале и помодне облике који 
данас преплављују градске улице ,и који 

ве нас подсећати на град. 
Један од важних услова требало ·би да 

буще да капацитет ресторана и кафана не 
буде превелик, да не изаз·ива онај утисак 
к;ој.и .имамо од градоких реС'I'орш·а, с !вели

КОМ IJOO.нцентрацијом посетилаца. Такви, 
веh.и УЈ'Оститељс-ки објек'f1И - могу бити не
посредно уз завршне ст,аrн:ице приградсКiИХ 

железница и аутобуса, тамо где ,се још није 
зашло у праву природну средину. 

Велику опасност за Ђанградск,а 'Излети
шта представља продирање у њих аутомо

билскюг саобраh.ај ,а. Ту ,се не !ради само о 
недовољној безбедности пешаlка, Iнего и ·0 
самој чињеници да човек ~Ha излету, ван 

града , жели ,да I1Обегне далеко од буке мо
тора, од ауто,мобилске трке или мирних ре
д,ова аутомобила. Ту, у зеленом појасу ·око 
града, сукобљаlВају се !Интереси веh.'Ине из
летника - пешака, који ту т.раже мирну, 
слободну природу и .оне Iмањине IKoje излет 
у природи изједначују с rвожњом у аутомо
билу. 

Стога је један од ,ва}IQНИХ и сложених 
задатака пројекта шумскю-парковсlЮГ пој а
са да пронађе решење lКојим ве бити задо
вољени интерес-и и ПO'I'!ребе излеТоНик·а-пе

ша-ка, а да при том ипак буде омогуh.еио да 
излет.ници ЭlYтомобилом прођу кроз извесне 
лепе пределе и ~оспеју у близину 'важни
}их, привлачнијих центара . При 'ГQM треба 
тежити да за пешаке-'ИзлеТНJ.fке буду о
стављени што шири, што лепши и што раз

новрснији предели, нелресечеНiИ моторним 

саобраhајем, с најмање i\'Iогу11им бројем не
опходних 'Објеката, к'оји су д'оступни пе
ш·ачким стазама. 

Посебно и веома 'сложено питаlЊе односи 
се .на зашrrиту руралних целина, ,спомеiНИЧ

KQr значаја . Чињеница је да приградска се
ла из iдана у дан губе типичну 'сеоску ар
хитек-туру, кој а може да има извесне при
влачности за градск·ог човека , за излетни

ке, који, поред природних предела, желе да 
се упознају 'и са СТ,РУКТУРОМ нашег села, да 
у њему, у краћој шетњи, стекну нове, по

себне дож.ивљаје к·оје у граду не могу и
мати. 
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PLANIFICATION DE LA BANLIEUE D'UNE GRANDE VILLE 

avec remarques particulieres sur certains problemes concernant 1а ceinture de bois et 
de рагсв entourant Belgrade 

Branko М aksimovic 

Се qui est caracteristique роиг lа plupart 
des banlieues des grandes vi1les, tant еп Уои
gos lavie qu'a l'etranger, c'est lа disроsШоп des 
zones industrielles sans аuсuп рlап, lа structure 
поп l-ationelle et incomplete des agglomerations 
villageoises et autres qui encerclent de plus еп 
plus lа vШе, lа devastation des plus Ьеаих рау
sages destines а lа recreation des citadins. Les 
terrains се captage des еаих sont souvent те
naces де pollution раг des constructions eIevees 
dans lеиг voisinage, се qui est arrive а. Makis, 
lе centre de captage des еаих де Belgrade. 

Ces derniers temps оп а сотmепсе а orga
nisel' l'espace des banlieues еп zones qui раг 

leurs destinations diverses et specifiques doivent 
faire partie organique de lа ville еп lа сот
pletant. C'est pourquoi lа ЬапНеие, plus ои 
moins grande, doit etre divisee еп divегsеs zones 
specialisees, соmmе les zones industrieHes, resi
dentielles etc., et сеlа д'uпе mапјеге lа plus 
l'a tionnelle possible d'apres lа configuration des 
telTains, les agglomerations deja existantes, les 
installations sanitaires et semblables et les voies 
de сотmипјсаНоп avec lа vi1le. 

Nous considt~l'ons qu'i! est д'ипе importance 
capitale que lа partie de lа ЬапНеuе lа plus 
ргосЬе de lа vШе soit tгапsfогmее et amenagee 
avec рlап еп ипе zone, ипе ceinture de bois et 
de jardins dans laquelle les habltants de lа ville 
pourraient trouver ип espace паtШ'еl рош' ип 
l'epos complet еп plein ајг поп роНие et les 
possibilites де l'ecreation Ыеп plus attrayants 
que се qu' i1s lеиг offrent les parcs dans lа vШе. 

Une autre fonction importante де lа ЬапНеuе 
et specialement де ]а zone des bois et РЮ'сs 
encel'clant lа vШе est d 'emptkhel' l'agrandisse
ment tentaculail'e et infini de lа cite раг uпе 
sOl'te де barriel·e. 

Dans lа ceinture des Ьојв et jardins il пе 
sera permis де construire que des batiments 
destines а lа recreation tels que геstащ'Зпts, 
cafes, terrains de sports etc, 

La tache lа plus importante de lа сеiпtщ'е 
de verdure est де conserver et agrandir lе fonds 
fOl'estier, de conserver е! amenager les paysages 
attrayants qui pourraient offrir а l'habltant де 
lа vil1e lа possibllite de se рготепег еп liberte 
dans les bois et les prairies, se reposer а l'отЬге 

de quelque chene seculaire, se balader еп trou
vant toujours quelque chose de nouveau а сЬа
que saison, роиг tout dire se reposel' раг соп
traste de lа cite si реи »natureHe«, 

Аи de-1a де lа ceinture de bois е! jardins, 
dont lа largeur еп dependance de lа grandeur 
de Ја vШе devrait mesurer de 3 а 5 km et тете 
plus, s'etend ип territoire Ьеаисоир plus grand, 
СеНе partie де lа ЬапНеие, де раг sa nature 
реи urbanisee, est couverte де forets, pl'airies, 
vergers, champs де cereales etc" peut devenir 
attrayante роиг des excursions де plus grande 
dUl'ee, le tourisme, les vШеgiаtUl'еs d'enfants, 
роuг ]es sports d 'hiver et 1е camping, Dans сеНе 
ceintul'e exterieure оп fait le projet d'un reseau 
де vШеs et d 'agglomerations sаtеШtеs Qui doi
vent l'есuеШјг lе surplus des habltants de Ја 
grande vi1le е! оп doit installer les indush'ies 
tгаvаШапt роиг les besoins de lа ville. Оп 
prevoit dans cette region lа creation des etablis
sements industriels bases sur l'agricultul'e ainsi 
que des installations sanitail'es et semblables 
exigeant ипе distance plus grande de lа ville. 

Un des problemes importants де lа ЬапНеuе 
de Belgrade est l'existance de nombl'eux villages 
qui encerclent де plus еп plus lа vШе. 11 faut 
{ајге ипе etude de leurs stгисtщ'еs et еЈаЬогег 
Је рlап де lеиг transformation, tant аи point де 
vue economique que culturel, еп vi1le sаtеШtеs, 
c'est-a-dire еп agglomerations de caractere 
agl'onomique et industriel. 

Les voies де communication sortant de Веl
grade auront епсоге assez 10ngtemps Је гбlе 
ргјпсјраl de lе геНег аих agglomerations de ~a 
ЬапНеие et surtout а. lа ceinture де verdure Qui 
l'este а Нге realisee. Une des taches importantes 
dans lа ргетјеге еtэре de renouvellement соп
sisterait а transformer аи point de vue есопо
mique les vi1lages repartis tout еп longueur де 
part et d'autre de lа route се qui provoque toutes 
sortes de derangement рош' lещ'S habitants. 11 
faut pl'ogressivement transformer leUl's pres et 
leurs potagers еп zone de verdure, Sans lа сгеа
tion d'une autre base economique plus moderl1e 
де vel'dure. Sans lа creation д'ипе autl'e base 
economique plus moderne de ces villages оп 
аига des obstacles plus grands а surmonter еп 
voulant transformer ces terrains agricoles еп 
zones de bois et de jardins. 




