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ТРИДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНА БЕОГРАДСКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ 
(23. август 1958 -  23. август 1993. године)

Почстком 1994. године Радио Тслсвизија 
Србије - Телевизија Београд je обележила низом 
емисија тридесет и пет година од првог емито- 
вања београдског телсвизијског програма прили- 
ком отварања П Сајма технике и тсхничких до- 
стигнућа на Београдском сајмишту, 23. августа 
1958. године. Од тада je текао београдски теле- 
визијски програм - прво као експериментални 
програм.

Te јубиларне емисије су, природно, биле 
првенствено усмерене на сећања развоја про* 
грамских остварења.

Пошто je телевизија сложен стваралачки зах- 
ват, почев од тсхничког дела (опреме техником за 
емитовање), стручно-кадровског оспособљавања; 
преко организационих задатака; програмских пи- 
тања... итд. до архитектонских и урбанистичких 
захтева - наш напис ce бави првенствено овим ар- 
хитектонским и урбанистичким проблсмима. Тим 
проблемима ce осврћемо као искуству стеченом y 
протеклим временима на увођењу телевизије y Бео- 
граду; наравно, делом и из ширих искустава ван 
Београда, y Југославији.

Напис ce састоји из два основна дела:
- хронолошки осврт на решавање архитек-

тонске изградње Радио Телевизијског 
дома y Београду; и

- питања места и значаја телевизије y окви-
рима кретања архитектуре и урбанизма 
y ширем смислу.

I
Ми смо врло касно пришли увођењу теле- 

визије, што за Београд није била појава код при- 
мене неких других научно-техничких достигнућа. 
На пример - Београд je имао јавно градско елек- 
тричнб осветљење убрзо по његовој примени y 
тада развијенијим земљама; слично je било и са 
трамвајем на електрични погон; a прва радио 
станица ce појавила са само три, четири године 
после радија y најразвијснијим земљама.

Извештај УНЕСКА о стању телевизије y 
свету 1954. године наводи да ce y Европи само 
још y Југославији и Албанији још ништа не пре- 
дузима на увођењу телевизије - док je већ било 
42 милиона телевизора, a увсдено или y увођењу 
телевизије y 58 зсмаља.

Ово ипак не значи да наши стручњаци, 
научници, факултст, нису били упознати са до- 
стигнућима и да нису пратили развој телевизије. 
Други чиниоци су утицали на то - између оста- 
лих и огромне потребе, велике жељс за општим 
развојем... a далеко, далско мање материјалне 
могућности.

Некако истовремено, независно и паралелно
- на припреми београдске телевизије почело ce 
y Скупштини града и y Радио Београду. Две 
стручне личности, обе електроинжењери, Родо- 
љуб Жижић y Радио Београду и Јован Јанковић 
из Извршног одбора Народног одбора града су 
незаобилазне, најзначајније личности y читавом
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вишегодишњем току рада на остваривању овога 
задатка. Заједно са њима не мала je листа 
стручњака и учесника y том послу чији су до- 
приноси од изузетног значаја. Место набрајања 
имена указујемо на врсдну похвале документа- 
циону грађу са којом располаже Радио Телеви- 
зија Београд, односно њена Редакција за исто- 
риографију. Ова редакција je издала и три књиге
- прилога за историју Телевизије Београд, под 
уредништвом др Мирослава Савићевића. За те- 
му овога написа од посебног значаја je књига 
„Кроз екран свет“ аутора Родољуба Жижића; 
она нам je ослонац и извор за шира сазнавања 
о појединим питањима. Такође много тога нам 
пружа књига Игора Леандрова „Пре почетка“
- сећања на припреме за увођење телевизијског 
програма y Бсограду. Наравно, много тога je из- 
нето јавности и кроз поменуту серију емисија по- 
свећених тридесстпстогодишњици Телевизије 
Београд.

У даљем излагању износимо неку врсту „ка- 
лендара“ - редослед значајних датума из рада на 
остварењу телевизије y Београду и y Југославији.

1955. година
- 28. јули - Записник са састанка Техничког

одељења Радио Бсограда; Први службе- 
ни, писмени документ y Радио Eeoipaày 
y коме ce говори и о телевизији Бео- 
града.

- Септсмбар - Комисија за нацрт елавората
о увоћењу телевизије и из\радњи Дома 
Радио-телевизије Eeoipad: инжењери 
Драгослав Стојановић, прсдссдник; Сло- 
бодан Антић, Магдалена Дељевић, 
Ћорђе Јелачић, Зоран Манојловић и Ми- 
лорад Марјановић. (Директор Радио- 
Београда, Мирко Тепавац; в. д. тех- 
ничког дирсктора, инж. Родољуб 
Жижић).

- При Скупштини града - Г рупа ИОНО-а
за увођење телевизије y Eeoipaày. инж. 
Јован Јанковић; Јаша Давичо, главни 
уредник „Економске политике“, арх. 
Братаслав Стојановић. (Председник ИО- 
НО-а града, Милош Минић; потпредсед- 
ник инж. Јован Јанковић).

- Заједнички оперативни одбор ИОНО-а u
Paôuo-Eedipaàa за Телевизију Eeoipad (y 
који су ушли чланови обсју комисија са 
инж. Јовом Јанковићем као предссдни- 
ком).

- Локација за уникатни ipadacu објекат Дом
Paàuo-телевизије. Паралелно са осталим 
припремним радовима обављено je испи- 
тивањс могућих и утврђивање најповољ- 
није локације за подизање Дома Радио- 
телевизије y граду. Урбанистички 3aeod 
Eeoïpada, y UHÛiepducuuïuiuHapHoj capaà- 
њи ca odioeapajyhuu стручним u утицај- 
ним чиниоцима, oàpeàuo je Светосавски 
плато као најбољу ipadcKy локацију.

1. - Разгледање идејног пројекта за Телевизију 
Београд (на Светосавском платоу), 1956. године 

(слева надссно: инж. Родољуб Жижић, арх. 
Братислав Стојановић, инж. Драгослав Стојановић).

1. - Reviewing of the preliminary plan for Télévision 
Belgrade (on St. Sava Plateau) in 1956 (from Icft to right: 

Eng. Rodoljub ïizié, Arch. Bratislav Stojanovié, Eng. 
Dragoslav Stojanovié).

216



ТРИДЕСЕТ И ПЕГ ГОДИНА БЕОГРАДСКЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ

1956. година
- Идејни пројекат Дома Радио-телевизије

Беспрад; главни пројектант, руководилац 
тима, арх. Братислав Стојановић.

- Јединствен ју\ословенски технички телеви-
зијски систем. Крајем фебруара y Југо- 
словснској радио-дифузији закључено je 
да јединствен тсхнички телсвизијски си- 
стем Југославије приликом увођења тре- 
ба да буде на тада досттнутом нивоу 
y земљама западне Европе и САД\ као 
и да ce приступи паралелном остварењу 
телевизијских центара y Eeoipady, 3aïpe- 
бу и Љубљани.

- Комисија за телевизију СИВ-а.
Решењем предссдника Одбора за про- 
свету СИВ-а, од 6. марта, образована je 
Комисија која ће да проучи питања 
увођења телевизијске мреже y Југосла- 
вији и поднесе извештај и предлоге Од- 
бору за просвету Савезног извршног 
већа. (Председник Одбора, Родољуб 
Чолаковић).
Састав Комисије: председник инж. Јован 
Јанковић, потпредседник ИОНО-а Бео- 
град; чланови: инж. Миодраг Рајковић, 
технички директор фабрике Никола Те- 
сла; инж. Бранибор Јелић, виши 
инжењер Генералне дирекције ПТТ; 
Ивица Нуић, секретар удружења елск- 
троиндустрије Савезне индустријске ко- 
море; инж. Радмило Петровић, начелник 
Института за ПТТ везе; инж. Албин Ве- 
дам, сарадник Института за електро везе
- Љубљана; инж. Јанко Василић, аси- 
стент одељења за телевизију Института 
Никола Тесла; Војин Поповић, продекан 
Техничког факултета - Београд; инж. 
Радомир Протић, ванредни професор 
Техничког факултета - Београд; Мирко 
Тепавац, директор Радио-Београда; 
Иван Шибл, директор Радио-Загреба; 
Милан Апих, директор Радио-Љубљане; 
инж. Родољуб Жижић, начелник Тех- 
ничког оделења Радио-Београда; Војко 
Трс, технички директор Радио-Загреба;

инж. Стане Ројец, технички директор 
Радио-ЈЂубљане; и инж. Ервин Шоло- 
мон, савстник Савезног завода за при- 
вредно планирање.
- Обиласци европских телевизијских цен- 
тара, произвођача студијске опреме и те- 
левизијских пријемника - искуства, кон- 
султације, провере сопствених ставова. 
По унапред припремљеним програмима 
обилазака поједине екипе обишле су: 
Беч, Москву, Лењинград, Праг, Берлин, 
Хамбург, Штудгарт, Париз, Рим, Лон- 
дон. Поред техничких стручњака 
(инжењера - Жижић, Манојловић, 
Ћировић, Галић, Вајс, Ројец, Митровић, 
и арх. Стојановић) y екипама су били и 
организациони, уметничко-програмски, 
финансијски и пословни стручњаци 
(Душан Вучковић, Радивоје-Лола Ђукић, 
Ђорђе Новаковић).

1957. година.
-Два TB предајника - на Авали и на Фрушкој 

iopn Испитивања и провере показале су 
да je за покривање Београда са околи- 
ном, већег дела Србије, a y саставу ју- 
гословенске мреже, потребно изградити 
предајнике на Авали и Чоту y Фрушкој 
гори.
(До лоцирања, пројектовања и изградње 
ТВ торња, за ову привремену намену 
прилагођен je постојећи хотел на Авали).

- Телевизијски павиљон на БесИрадском сај- 
мишту.
Фебруара 1957. године Београдски сајам 
je одлучио да за отварање Првог сајма 
техникс емитује телевизијски програм. 
Решено je да ce (као привремено 
решење за телевизију Београд) изгради 
посебан павиљон Сајма-ТВ студио, за 
све врсте телевизијских емисија. 
(Председник ИОНО-а Ћурица Јојкић; 
председник Одбора за изградњу Сај- 
мишта Михаило Швабић; главни пројек- 
тант Сајма, арх. Милорад Пантовић; ди- 
ректор Сајма, арх. Олга Дивац).
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2. - Телевизијски студио на Бсоградском сајмишту, завршни радови 1958. године; арх. Милорад Пантовић 

2. - TV studio at the Belgrade Fair, finishing works, 1958; Arch. Milorad Pantovié.

1958. година.
- Многи разлози, организационе и техничке

природе, испоруке опреме, итд. довсли 
су до успоренијсг рада од предвиђеног
- na je почетак рада Телевизије Eeoipad 
одложен за отварање Друхох сајма тех- 
нике (редитељ преноса Радивоје-Лола 
Ђукић; репортер преноса Александар- 
Саша Марковић). „Тако je окно отворе- 
но. Телевизија ce y суботу, 23. aeiycüia 
1958. године први пут представила на 
малом екрану кроз који ће убрзо, сваш  
дана, y све већем броју наших домова да 
улази свет, и кроз који he, посредапвом 
њених телевизијских камера, остали 
свет упознати наше људе и наш 
живот.,л)

- У међувремену.
Телевизија Загреб je своју прву смисију 
обавила 15. маја 1956. године, пре- 
ношењем аустријског програма из Гра-

ца; Телевизија Љубљана je од новембра 
преузимала програм Загреба - a обс, пре* 
носиле италијанске или аустријске про- 
граме.

- Почстак емитовања заједшчксИ јуИословен-
ског телевизијскоИ програма.
Уочи Дана Републике, 28. новембра 
1958. године, обављен je пренос свечане 
академије из Народног позоришта y Бео- 
граду. Програм je емитован предајници- 
ма на Авали и Црвеном Чоту, затим на 
Сљсмсну y Хрватској и Крвавецу y Сло- 
венији.

1960. година.
- Телевизијски торањ на Авали.

Средином године обавила je Заједница 
југословенских пошта телефона и теле- 
графа Конкурс позваних за идејно решење 
ЗЈПТТ u РТВ Eeoipad торња на Авали. 
(Ово je резултат сарадње и договора тих
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двеју значајних установа о усклађивању 
државних инфраструктурних траса и за- 
једничког инвсстирања изградњс поједи- 
них објеката на њима. Ta сарадња je 
почела још 1959. године, a руководилац 
Заједнице ЈПТТ je био Првослав Васи- 
љевић, док je директор РТВ Београд био 
Мирко Тепавац).
Председник жирија био je Првослав Ва- 
сиљевић, a представници РТВ Београд, 
Слободан Марковић и Родољуб Жижић. 
Прва награда није додељена већ две рав- 
ноправне друге награде групи арх. Ка- 
зимира Остроговића из Загреба и групи 
арх. Угљеше Богуновића из Бсограда. 
Жири je ставио ауторима оба рада из- 
весне примедбс и сугестије са захтсвом 
да y том смислу допуне и коригују своје 
радове. На крају изабран je рад архите- 
ката Угљеше Богуновића и Слободана 
Јањића и конструктора Милана Крстића. 
Маја месеца 1961. године положен je ка- 
мен темељац за торањ на Авали. Извођач 
радова било je Грађевинско предузеће 
„Рад“, a објекат je завршен средином 
1965. годинс.

- У наставку систематско-студијског рада за
подизање Дома Радио-телевизије Бео- 
град, Дирекција Радио Београда образо- 
вала je Комисију за израду програма за 
Дом, септембра 1958. године.-

1961. година.
- Опиппи јуИословенски анонимни конкурс за

идејно архитектонско раиење Дома Ра- 
дио-телевизије Beoipad y Новом Beoipa- 
ду.
Пошто није обновљена раније дата ло- 
кација на Светосавском платоу, одређсна 
je друга локација y Новом Бсограду.3 Ра- 
списивач Конкурса je био Савет Радио- 
телевизије Београд, a садржај - услове 
Конкурса чинио je програм Комисије 
Дирекције Радио Београда.
Оцењивачки суд: председник, инж. Јо- 
ван Јанковић, потпредседник Народног 
одбора Београда; чланови - Станка Ве-

селинов, председник Савста за културу 
СРС, инж. арх. Александар Ћорђевић, 
директор Урбанистичког завода Београ- 
да, инж. Родољуб Жижић, технички ди- 
ректор РТБ, инж. Ђорђе Лазаревић, ре- 
довни професор Грађевинског факулте- 
та y Београду, Дража Марковић, члан 
Извршног већа НРС, инж. арх. Урош 
Мартиновић, ванредни професор Архи- 
тсктонског факултста y Београду, Вла- 
дислав Митровић, директор ТВ програ- 
ма РТБ, Богдан Осолник, секретар за ин- 
формације Савезног извршног већа, 
Владимир Пешић, директор радио-про- 
грама РТБ, Душан Поповић, директор 
РТБ, инж, арх. Братислав Стојановић, 
Бсоград, Паун Шербановић, председник 
Савста РТБ, Душан Вучковић, помоћник 
директора РТБ, и Слободан Марковић, 
помоћник директора РТБ; представници 
Савеза архитеката Југославије - профе- 
сор инж. арх. Јурај Најхард, Сарајево, и 
инж. арх. Радован Никшић, Загреб; се- 
крстар жирија, инж. Миодраг Марјано- 
вић, из РТБ. Приспело je 35 радова. 
Оцењивачки суд je донео одлуку да ce 
прва награда не додели; две равноправне 
друге награде додељене су раду аутора: 
инж. арх. Божидар Јанковић, Михајло 
Наслас, Александар Стјепановић, Горда- 
на Наслас, сви из Београда; и раду ау- 
тора др инж. арх. Георгије Недељков 
из Загреба; инж. арх. Лазар Недељков 
из Новог Сада; консултанти, инж. Н. 
Цсхмани и инж. В. Димић; трећа награ- 
да додељена je раду аутора инж. арх. Уг- 
љеша Богуновић, Слободан Јањић; кон- 
структор, инж. Милан Крстић; консул- 
тант, Божидар Божовић; сарадник, инж. 
арх. Смиљан Антић; две равноправне 
четврте награде радовима аутора: инж. 
арх. Иван Филиповић и инж. Берислав 
Жербетић, оба из Загреба; као и раду 
аутора инж. арх. Ристе Шексринског и 
Божике Шекерински из Београда и Пе- 
тра Павловића из Новог Сада, са кон- 
султантом инж. арх. Селимиром Петро-
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вићем, Београд; пета награда дата je ау- 
торима инж. арх. Миодрагу Милићевићу 
и Јозефу Кортусу, консултант инж. 
Здравко Хамовић, сви из Београда. 
Жири je доделио и пет равноправних от- 
купа као и обсштећења шеснаесторици 
учесника на конкурсу.4

1962. година.
- Студијски капацитети y згради „Авала-

филма“. Ово je био наредни потез, јер 
je „Телевизији Београд - пошто je маја
1962. године договорено са Републичким 
извршним већем одустала од изградње 
Дома - пружена могућност да уз одго- 
варајућу финансијску накнаду добије 
злраду ,уАвала-филма“ на Ташмајдану (у 
Улици Абердаревој 1), да би y њој нашла 
трајније привремено решење за прошире- 
ње капацитета емисионих студија. У 
исто време je, y замену за зграду на Тргу 
Маркса и Енгелса 10, добијену на ко- 
ришћење од ЦК СК Србије, Радио-те- 
левизија Београд добила и зграду y Ta- 
ковској 10 за смештај дирекције, рсдак- 
ција телевизије u dpyiux њених служби, 
и дирекције Р ЈБ .
„У згради ’Авала-филма’ одмах je за* 
почета адаптација просторија за потребе 
телевизије, адаптација која je непрекид- 
но трајала више од шест година, при 
чсму ни један зид од подрума до крова,
није био поштеђен веће или мање ’обра-

«5 де. Ј

1964-65. година.
- Дом Радио-телевизије на Ташмајдану.

„Крајем 1964. године родила ce од некуд 
идеја да ce поред зграде „Авала-филма“, 
на простору ограниченом Абардаревом и 
Георги Димитрова (уз евентуално ка- 
сније заузимање и простора Палилуске 
пијаце!?) изгради Телевизијски дом и је- 
дан велики музички студио за Радио. 
Израда пројекта поверена je тада већ ви- 
соко цењеном пројектантском тиму ар- 
хитекте Угљеше Богуновића, архитекте

Слободана Јањића и инжењера-кон- 
структора Милана Крстића. Када je идсј- 
ни пројекат, средином јуна следеће го- 
дине био готов, показало ce да je 
решење које су пројектанти понудили 
било најбоље могуће, али да je због мале 
површине локације и њеног незгодног 
облика, функционално нсприхватљиво... 
... Крајем септембра окупили су ce пред- 
ставници Радио-телевизије Београд и 
Стручни савет Урбанистичког завода да 
би заједнички размотрили предложен 
пројекат за телсвизијски дом на Ташмај- 
дану и, истовремено, за постављање ан- 
тенског стуба уз зграду „Авала-филма“. 
Док су ce урбанисти начслно сложили 
с подизањем стуба, категорички су били 
против било каквог проширења и из- 
градње објскта на Ташмајдану. Послс 
овога настало je даље трагање за новом, 
погоднијом локацијом за Дом.“

1967. годика.
- Локација Дома на Звездари.

„Од петнаестак локација које су урбани- 
сти и представници Радио-телевизије 
Београд заједно разматрали, појавила ce 
као најпогоднија локација на Звездари, 
... У међуврсмену су Богуновић и Ја- 
њић... могли да ce посвете пројектовању 
Дома Радио-телевизије Београд. Прешли 
су y Одељење за развој Радио-телевизије 
Београд, a убрзо je образован и Пројек- 
тантски биро РТ Београд, за чијег руко- 
водиоца je постављен Богуновић. 
...Почетком 1971. године добијена (je) 
ова локација. ... Пројекат за Дом je био 
урађен и изложен y холу сале Дома пио- 
нира y Таковској 10. Било je само пита- 
ње дана када ће булдожсри почети да 
припремају за темеље и зидање Дома.“6

1972-73. година.
Радио-телевизијски дом y Кошутњаку. 

„Идеја да ce један од напуштених фил- 
мских студија y Кошутњаку адаптира за 
електронску ТВ продукцију, подстакла je
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ревизију дотадашњих планова и одлука 
развоја и изградње телевизије и радија 
Београда на слободним терснима Звез- 
даре. Она je и убрзала да ce будућа из- 
градња оствари на новој, исто тако по- 
годној локацији y близини постојећег 
Филмског града...
Подаци о пројектовању и изградњи: Сту* 
дије локације 1972/73. године, пројекто- 
вање објекта 1974/75. године, a пројек- 
товање ентеријера 1976/77. године (арх. 
Стипац и Богуновић). Почетак изградње
1977. године и завршетак изградње 1980. 
године. Извођач радова на ентеријеру je 
’Југодрво\ Инвеститор: Радио-телевизи- 
ја Београд. Пројектовање: ООУР Про- 
јектански биро ТВ Београд, a извођач 
грађевинских радова ’Енергопројект’, 
Београд. Надзор су вршили инж. Дра- 
гољуб Узелац и инж. Петар Симић.“7

II
Указали смо на најзначајније активности на 

остварењу београдске телевизије; прешли смо 
„пут“ од 1955. до 1980. године.

Враћамо ce сада на јубиларну 1993. годину, 
тридесетпету годину од почетка ТВ емисија из 
београдског студија на Сајмишту.

Сви актери y стварању наше телевизије с 
правом су били задовољни и срећни тим резул- 
татом; a људи из Радио Београда и телевизије 
посебно. Подсетимо ce неких мисли, оцена, зак- 
ључака:

- Инж. Жижић - Када je зграда била готова,
y јесен 1958. године, био je то први об- 
јекат не само y Југославији, него и на 
Балкану и y већем делу Европе пројек- 
тован и изграђен искључиво за потребе 
телевизије, иако je он требало, да кад 
Телевизија Београд изгради свој дом, 
остане као сајамски павиљон.

- И Игор Леандров y својој књизи „Пре
почетка* тим поводом каже: Зграда сту- 
дија на Сајму имала je за нас поссбан 
значај. Она je била стварна, материјална 
чињеница, доказ да смо ипак кренули са 
мртве тачке.

Још једном, изгледало je као да смо до- 
бро и успешно кренули, да су основни 
проблеми за почетак рада телевизије 
решени, да су неопходни услови обез- 
беђени.

Тако je почело. Тај дан, ето, слави Телеви- 
зија Београд. Али, y ствари - то je био и почетак 
краја Дома Радио-телевизије Eeoipad, новог 
општеГрадскоИ објекта тековине последњих до- 
мета савремене науке и технике y области ма- 
совних визуелних комуникација; објекта из врха 
општеградских објеката великих ipadoea света. 
Београдски архитекти и урбанисти, као што ce 
види из изнетог следа догађаја, изгубили су вс- 
лику прилику да обогате свој град делом какво 
je Дом Радио-телевизије.

(И ево опет цитата Леандрова, једног од ду- 
гогодишњих руководећих људи програмских 
служби телевизије y Београду - „Данас, бе- 
лежећи после две дсценије ове редове, не могу 
a да ce не запитам, шта би било да смо знали 
какви ће бити даљи токови телевизије. Да ће ce 
тај студио који смо толико волели претворити 
y наш затвор и за две децсније одложити оно 
што смо рачунали решити за две до три године
- телевизијски дом“).

Телевизијски радници данас стварају y више 
објеката расутих по граду - Сајмипгге, Ташмај- 
дан, Таковска 10, Кошутњак; и још по негде.

Прилика je била да ce y датим условима дође 
до објекта који ће на најбољи начин да одговори 
радију, телевизији и Београду. То показује 
изложен ток ставова носиоца целог подухвата; 
то je показао и програм који je израдила Коми- 
сија при Радио Београду образована септембра
1958. године. Идеју - став да ce изгради Дом 
сви су подржавали, почев од стручњака из Ра- 
дио-телсвизије, преко града до Републике (која 
je и била важан носилац инвестиција).

Но, то савременици врло добро знају, општа 
ситуација решавања нагомиланих проблема y 
земљи je била тешка; поссбно су материјална 
средства била неодложно потребна на све стра* 
не. Опрез je био логичан.

Када je телевизија почела да живи - била 
ту! онда cy ce снагом нужних потреба наметала 
друга питања, друге горуће потребе, други преки
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3. - Телевизија Београд - Абсрдарева 1 и Таковска 10. 

3. -Télévision Belgrade - Aberdareva 1 -Takovska 10.

задаци. Темпо временског корачања ка цил>у ce 
мењао... Али, овде треба извући нске закључке. 
Одлтање, спорији ход ка утврђеном циљу, тај 
пут y фазама - треба разумети, уз услов да ce 
утврђено pewehbe, усвојен циљ, не изневери. 
Међутим, и y овом случају, као и y приличном 
броју других, десило ce баш то - изневеравање.

Овде ce треба осврнути на усвојеној појави 
y нашем стваралачком понашању, y урбанизму 
и архитсктури посебно, на привременим решењи- 
ма - привременим објектима!

У  урбанизму, y живопгу ipada, ne постоји појам 
привременсп. За грађанина, за човека који живи y 
граду (ијш који ce налази y њему) ipad je онакав 
каквим ia он доживљава, види, осећа... тада када

je y њему, када он ту живи. Уосталом, шта je 
привремсно? шта није врсмснски ограничено? У 
питању je само дужина трајања; a то ce не може 
и не сме изједначавати са врсдношћу.

Привремена решења y  нашој пракси ce M oiy  
дефинисати као формула за спровоћење решења 
која ce не мсИу одбранити - доказати правим ар- 
'\ументима.

Иако није увек y питању недобронамерност
- ни незнање, нсдораслост задатку... не бивају 
оправдање за стручно-историјску одговорност y 
одрсђсним случајевима и поступцима.

Оно што je y пракси чињено, ка Дому Ра- 
дио-телсвизије Београд - нису биле фазс, кора- 
ци, етапе.
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Даљс уочавање, оцена, закључак - до кога 
ce долази je велика успешна сарадња бројних 
струка и стручњака при раду на увођењу теле- 
визије код нас. И  није рен само о апручњацима 
већ и о оршнима и организацијама од утицаја на 
то увођење, на рад и живот телевизије. Наво- 
димо посттнуту сарадњу (до тада постојећих - 
радија, ПТТ органа и организација, урбанизма, 
просторних планера, географа, итд) при уса- 
иашавању, y мнсгоме обједињавању појединачпих 
сопствених земаљских мрежа; програмирању, 
пројектовању и изградњи јединапвених, зајед- 
ничких таквих земаљских инфраструктурних си- 
стема или појединих објеката. Задржаћемо ce на 
примеру Телевизијског торња на Авали. Он je 
резултат и остварсње функције за телевизију али 
исто тако и за Заједницу југословенских ПТТ 
служби. Он je и изграђсн удруживањем средста- 
ва свих заинтересованих за те функције. Посеб- 
но наглашавамо архитектонско-урбанистички 
домет остварен тим објектом. Најкраће, својом 
конструкцијом, спољним архитектонским изгле- 
дом, шире просторним ефектима (као и чисто 
функционалним квалитетима) - Торањ на Авали 
спада y светска достишућа.

Пример Авале je за углед и y погледу етап- 
ног остварења утврђеног коначног решења. Као 
што смо изнели - y прво време je функција пре- 
дајника на Авали обављана на постојећем хотелу 
(наравно уз потребне адаптације). Ta улога je 
трајала пуних осам година,8 и стекла „право 
грађанства"! Далеко лакше би било, y порсђсњу 
са другим примерима y увођењу наше телевизије 
(логиком привремено - трајно) задржати ce на 
том решењу као коначном. Отуда указујемо на 
доследност ceux учесника y прихваћеном пошто* 
вању једнсИ ucwopujcm ансамбла везансп за Спо- 
меник незнаном јунаку (целине која почиње од 
хотела a завршава ce спомеником).

Тако ce надграђује, богати и развија град, 
његове поједине урбане целине.

Утицај телевизије на архитекте - архитекту- 
ру и урбанизам; реч je о деловању које je теле- 
визија, њено увођење y нашу земљу, постављала 
овим струкама - стручњацима.

Процес, изложен y делу I написа, изазвао je 
још једну архитектонско-пројектантску специ-

јалност (каквс су ce неговале за пројектовање 
и других јавних објеката - здравствених, спор- 
тских објската културе итд) сада за „телевизију, 
најкомпликованију индутрију која постојиV 
Наши архитекти, београдски, када je реч о Бсо- 
граду, „ушли“ су y ту специјалност нарочито 
учествовањем на два конкурса: за Торањ на Ава- 
ли, a нарочито учествовањем на општем југосло- 
вснском конкурсу за Дом Радио-телевизије Бео- 
град y Новом Београду. На њима je преко сто- 
тину архитеката као и знатан број сарађујућих 
инжењера савладало проблематику телевизије и 
постало способно за пројектовање таквих обје- 
ката; a део њих je усмерио своја интересовања 
и стручна усавршавања y том правцу.

Телевизија je продубила и проширила интер- 
дисциплинарност архитектонсксп пројектовања 
уопште. Тиме je y мнохоме увела и архитектуру 
y уже стручне активности и специјалности те- 
левизијске производње. Телевизија je, да ce 
задржимо на томе, поапала нужан садржајан 
чинилац архитектонсксп пројектовања уопште. 
Она je захтевала своје место y пројектовању свих 
врста архитектонских објеката - слично као и 
уређаји какви су водовод, канализација, елсктро 
и телефонске инсталације, термички уређаји и 
инсталације. Много објашњења није потребно - 
јер je телевизија ушла y све поре живота и рада. 
Ушла je y станове, школе, y друштвене објекте 
и производне хале; y здравствене и научне уста- 
нове, y музеје; на спортске стадионе; y државне 
органе, војне и полицијске органе... Није 
„поштедела“ ни ентеријере ни спољне изгледе 
зграда!

Када je реч о \радовима - урбанизму, тада 
телевизија поставља услове и захтеве, како за 
лоцирање емисионих или пријемних објеката, та- 
ко и за ширу изградњу y храду - за несметану TB 
видљивост, за неометано простирање таласа y 
одрећеним правцима. У ширем, државном смислу, 
она захтева инфраструктурну мрежу пријемшка 
и преносника прохрама. Она изискује сарадњу са 
сродним и мећусобно производно повезаним opia- 
низацијама (радиом, ПГГ, итд) као и разгра- 
ничење државне телевизије са бројним приват- 
ним ТВ кућама. Затим, ту су повезаноапи 
мећудржавних, раионалних, континенталних TB
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мрежа (Евровизија, Интервизија и др) све до са- 
телитске телевизије.

Дошли смо до питања и проблема органи- 
зовансл коришћења слободних простора изнад 
градова, држава, континената - до најширих 
Mehyü'iaHewapHux пространстава!

Ова питања су наметана и до телевизије. 
Можда су најприсутнија била она која je постав- 
љао ваздухопловни саобраћај (Познати су захте- 
ви, и потребе, за својим коридорима међународ- 
ног путничког ваздухопловног саобраћаја, онда 
домаћег, војног, потом туристичко-спортског ваз- 
духопловства, до индивидуалног таквог сао- 
браћаја). Њих су проширивали даљи домети нау- 
ке и технике, као што je и присуство радара и 
њихова осматрања и услуге како ваздухоплов- 
ству, тако метереологији и мрежама национал- 
них и међународних метереолошких органа; 
дошли су радио таласи - радио мреже; били су 
ПТТ мреже... итд.

На крају, ту су сателити, свемирски бродови, 
свемирске станице. Све je решавано појединачно 
за сваку од тих области, координирано путем на- 
ционалних и међународних органа и асоцијација.

Телевизија je својом појавом и наглим раз- 
војем и усавршавањем отворила и y многоме 
заоштрила питања ор\анизовано\ коришћења не- 
беских пространстава.

0 њима говоримо као урбанисти и простор- 
ни планери - са гледишта планерских струка.

Кратко подсећамо да ce урбанизам од пла- 
нирања развоја нассља - градова ширио на рс- 
гионално и веће просторно планирање, до 
државног просторног планирања. Поред ширине 
обухватања простора он je кретао и ка уса-

глашавању просторног са економским и 
друштвеним развојем - долазећи до комплексног 
просторно привредног и друштвеног планирања. 
Даље, уз материјални развој на површини, на- 
метале cy ce и потребе усаглашавања све број- 
нијих уређаја и опрема насеља грађсних под зем- 
љом (Мисли ce на градскс мрсжс водовода, ка* 
нализације, ПТТ уређаја; подземне саобраћајнице 
пешачке, моторне, жељезничке... до метроа итд). 
Прсд Други светски рат, a посебно после њега, 
организована заштита од ратних разарања и при- 
родних катастрофа довела je до градње, испод 
нивоа, појединих функционалних објеката и 
читавих делова из садржаја градског живота). 
Тако смо дошли до такозваног подземног урба- 
низма.

Урбанизам je преузсо на себе и ову област 
планирања, која наравно, стручно ни из далека 
нијс задатак дотадашњих профила урбаниста.

Ова планирања су постала комплексно 
тимско деловање бројних техничких, али и 
многих других струка и стручњака.

Мислимо, идући досадањом логиком, да 
наведена планирања, y стручно-организацио- 
ном смислу, треба заокружити са планирањем 
организованоГ коришћења небеских протран- 
става.

Враћајући ce на наше услове, на нашу земљу, 
на Београд, на искуства стечена од почетка 
увођсња наше телевизије, на обележавање три- 
десетпетогодишњице од почетка београдског те- 
левизијског програма - бићс корисно, поред 
свођсња рачуна, излучити свој допринос своме 
архитектонско урбанистичко пројектанско пла- 
нерском градитељском даљем раду.

Н А П О М Е Н Е

1 Опширније - Родољуб Жижић, Кроз екран свет, 
ст. 98-100;
Игор Леандров, Прс почстка, ст. 137, 139.

3 Консултовањс са BBC - центром y Лондону, 
завршеном 1960. г. једним од најмодернијих и најце- 
њенијих на свету.

Р. Жижић, Ибид, ст. 274;
И. Леандров, Ибид. ст. 144: (о Римском и Миланском 
ТБ-центру) „Римски телевизијски центар данас je један 
од најмодернијих y свегу. Комплекс од три оргомнс 
зградс са свим потребним студијским и помоћним 
уређајима, филмским лабораторијама, радионицама,
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гардеробама, просторима за редакције и администра- 
цију може да обезбеди велику програмску продукцију... 
Милански телевизијски студији смештсни су такође y 
модерним зградама Радио-дома изграђсног 1952. годи- 
не.“

1 У ово време, локација на Светосавском платоу 
издата од Урбанистичког завода (директор, арх. Бран- 
ко Петричић) није формално-правно обавезивала За- 
вод (директор, арх. Александар Ђорђсвић).
Локација y Новом Бсограду, неповољнија ол претход- 
не, имала je уз довољно слободног простора, и одлику 
најорганизованијег градилишта y Београду.

4 Дати шири наводи су првенствено ради значаја 
Конкурса на упознавању и мобилисању стручњака за 
проблсмс тслевизије као новог чиниоца y архитектон- 
ском урбанистичком стварању.

Ј Р. Жижић, Ибид. стр. 184.
Прихватили смо ce цитата jep je најизворнији и нај- 
краћи као податак и као оиена.

* Р. Жижић, Ибид, ст. 280, 281.
Ови цитати су нам олакшали препричавања токова ра- 
да. Они су и изворни подаци за анализе и отварања 
неких начелних питања о којима ће делом бити речи 
и y овом тексту.
Опширно - документација Урбанистичког завода; 
три књиге Радио Београда.

7 Угљеша Богуновић, дипл. инж. арх, Прва фаза 
изградње Радио-телевизијског дома y Кошутааку, Из- 
градња, бр. 11/1981. ст. 30-32; Урбанистички завод, до- 
кументаиија о испитивању локације.

* Р. Жижић, Ибид. ст. 94, 95.
4 Ивица Нуић, секретар Удружења електроинду- 

стријс; Ибид. ст. 85.

THIRTY FIVE YEARS OF THE EXISTENCE OF BELGRADE TELEVISION
(August 23,1958 - August 23,1993)

Bratislav Stojanovic

Independently but at the same time, the préparations for 
the introduction of télévision in Belgrade took place both in 
the Communal Assembly and Radio Belgrade. In the Assem- 
bly this was a group headed by eng Jovo Jankovic, vice-chai- 
ram of IONO, and in Radio Belgrade a group of engineers 
from the »technical dcpartment« headed by eng Rodoljub 
Zizic. In a short time a joint operative board of IONO and Ra
dio Belgrade was organized with the task to introduce télévi
sion in Belgrade. So the work began in mid-1955 in Belgrade 
and then in Yugoslavia as a whole.

Professional knowledge and experience of technicians 
in Radio Belgrade were the starting point for settling pro
blème linked with the introduction of télévision. Thus, from 
Radio Belgrade derived future bearers of télévision, those 
who followed it as a trend in science and technics in the 
sphere of sound and visual communication. As to architec
tural planning and urbanistic settling the problems caused 
by the introduction of télévision it was necessary to know 
and master it as a new phenomenon. It was agreed upon that 
in Belgrade, from the very beginning, joint teams of engi
neers and architects-urbanists from Radio and Télévision 
had to work together.

This essay is a view of the past events expcricnced by one 
or the active participants in this work from the beginning of 
1955 until 1976. (The author was one among the organizers

of the introduction of télévision in Belgrade and Yugoslavia, 
beside this, in a team he took part in the making of preliminary 
plans for the building of Radio-Tclevision Belgrade on St Sa- 
va Plateau. He is an urbanist concerend with spacial setting 
the location of structures in the network of télévision infra
structure. He was also consultant and adviser in Radio and 
Télévision Belgrade).

The writing of this essay, in particular chronological ran- 
ging the events, was greatly supported by the author’s own do
cuments, but also by valuable documentary material preser- 
ved in Radio-Telcvision Belgrade and its Department for Hi- 
storiography. This Department also issued three books - con
tributions to the history of Télévision Belgrade edited by Dr 
Miroslav Savicevié. For this paper of particular importance is 
the book »The World through the Screen« by Rodoljub txnt 
The book written by Igor Leandrov »Before the Beginning« 
supply us also with valuable information (recollections to the 
préparations for introducing télévision program in Belgrade).

Our work is also a spécifié contribution to the célébration 
of the 35th anniversary of Belgrade télévision that presented 
itsspectatorsat the beginning of 1994 with a séries of telecasts 
dedicated to this period.

This paper covers the period from 1955 until the end of 
1994 and has two basic parts:
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- Chronologically ranged events linked with the setting 
of architectural construction of the Radio-Television building 
in Belgrade,

- Place and importance of télévision within the trends in 
architecture and urbanism in a broader sense.

The first part deals with conditions, possibilités and way of 
work in them supplying us with material for analytic and criti- 
cal-historic view of Belgrade architectural-urbanistic activities.

The second part is a spécifié analytical-theoretical con
tribution to the influence of télévision, this »most compli- 
cated industry that has ever existed«, on modem architec
tural planning and urbanistic-spacial activities in towns, 
countries, continents, as well as on the organization of ce- 
lestial space - on the organized making use of free spaces 
above towns, countries, continents, up to the vastest inter- 
planetary spaces.
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