
Студија јавних простора�

Увод

У протеклих двадесетак година, у развијеним урбаним срединама
широм света, све је више изражен тренд поновног ”откривања” и
реафирмације јавних простора, од теме обликовања, дизајнирања,
нових садржаја до све значајније улоге јавних простора као јавне
сцене, показатеља и модификатора стања социјалне средине. Исто -
времено, у процесима одвијања стратешких, планерских и дизај -
нерских подухвата, везаних за јавне просторе, образују се раз -
личити облици партнерства између политичког сектора, јавног
сектора, корисника, власника и предузимача, повезаних зајед -
ничким циљевима и интересима. Резултате у виду приказа ”студија
случаја” конкретних реконструисаних простора или Стратегија
развоја јавних простора на државном или локалном нивоу, као и
Приручника за дизајнирање јавних простора у карактеристичним
срединама, можемо пратити преко обимне литературе објављене
протеклих година. Не улазећи дубље у анализу различитих мотива,
специфичних околности, различитих нивоа од стратешког па до
веома практичног нивоа бављења темом јавних простора, очиг -
ледно је да ефекти развоја и систематског унапређења јавних
простора оправдавају улагање друштвених заједница, где, осим
главног, циљног, резултата унапређења јавних простора и
контактних зона, долази и до унапређења односа између локалних
заједница и локалних ауторитета.

Са друге стране, у истом периоду, од деведесетих година прошлог
века па готово до данас, из познатих разлога који су обележили
протекле две декаде, нарочито ону до 2000. године, у Србији, као и
у Београду, одвија се лагана али непрекидна деградација посто јећих
јавних простора, јер су у то време јавног и општег осиромашења,
градске управе усредсредиле своје деловање, па тиме и циљеве
урбанистичких планова, на одржавање елементарне саобраћајне и
техничке инфраструктуре и обезбеђење одржавања градских
система као услова опстанка. После 2000. године примећује се
потреба и иницијатива управе Београда да осим одржавања
техничких система и јавних простора, уложе напор и у уређење тих
простора, превасходно главних улица са пешачким површинама.
Међутим, јавни простор, који није само улица и тротоар, још увек
нема одговарајуће место ни у стратешким плановима нити у
урбанистичким плановима и пројектима града Београда, а свакако
спада у велики домен јавног добра и значајан је елемент квалитетне
урбане средине. Када томе додамо и иначе  врло скромну традицију
планирања јавних простора у Србији, и још скромнију праксу
реализације нечега што је више од улице, може се рећи да могући
позитивни утицаји и свеобухватни  развојни потенцијал јавних
простора није препознат, подржан и искоришћен на начин који у
другим срединама већ дуго година даје позитивне резултате.

Разлози оваквог стања се делимично могу наћи и у поставкама
предходних Закона о планирању и изградњи који нису про пи -
сивали обавезу детаљних услова за обликовање, уређење и из -
градњу отворених јавних простора, осим одређивања граница
”јавног земљишта” и ”осталог земљишта”. Тиме се ни урбанисти
ни градске управе не обавезују да се овим елементом јавног добра
баве на одговарајући начин кроз урбанистичке и друге планове и
пројекте - адекватно његовом значају. Недавно усвојен Закон о
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је, у сарадњи, организовао неколико изложби које су
репрезентовале искуства градова као што је Барселона
и низ других, а између осталог приказани су и радови
учесника бијенала европске награде за најбољи јавни
простор у граду.

ПРЕДЛОГ 

Из свих наведених разлога неопходно је израдити
целовиту Студију јавних простора Београда за потребе
урбанистичког планирања. 

Један од првих циљева Студије у целини био би да
допринесе враћању јавног простора, као  јавног добра
и једног од индикатора демократски оријентисаног
друштвено економског система, међу приоритете град-
 ске управе, кроз стратешке планове и посебно урбани-
стичке планове од значаја за град Београд. Као што мно-
ги примери из света показују, јавни простори могу би-
ти моћно средство, или ”оквир” за ”поправ љање”, како
града, тако и квалитета живота у граду, а у исто време,
подстрек и покретач развојних програма у разним об-
ластима, подстрек економије града и позитивним со-
циокултуролошким процесима. Укратко, циљ би био -
рехабилитација значаја јавних простора као јавног доб-
ра, стимулатора развоја и бренда Београда. Могло би да
се каже да је, од стране урбаниста, Студија први корак
у том контексту.

Остали главни циљеви Студије су:

� формирање документационе (информационе) основе
за (стратешко) планирање и пројектовање јавних
простора на основу резултата анализе јавних простора
карактеристичних делова града како би се на целовит
начин сагледало са чиме Београд располаже - какви су
јавни простори Београда, како се користе и како би
могли да се користе, шта су њихови потенцијали и
проблеми и шта је њихов контекст развоја;

� дефинисање целовите (просторне) стратегије развоја
система јавних површина Београда;

� дефинисање стандарда, норматива и препорука за
планирање (обликовање, дизајнирање) јавних прос -
тора Београда; 

� унапређење постојеће урбанистичке праксе у домену
планирања и пројектовања јавних простора, дефи -
нисањем посебног методолошког поступка за јавне
просторе, који би се примењивао у урбанистичким
плановима и пројектима.

Иако би Студија била фокусирана на домен урба нис -
тичког планирања, реализација главних циљева Студије
и квалитетније планирање јавних простора Београда,
требало би да омогући остварење и следећих циљева:

� потврда идентитета Београда и његових карак терис -
тичних делова афирмацијом историјског, симболичког
и контекстуалног у третману јавних простора;

� стимулација и унапређење пешачког коришћења јав -
них простора;

� заштита и развој постојећих јавних простора; 

� обезбеђење нових квалитетних, атрактивних јавних
простора у контексту постојеће урбане матрице; 

� афирмација Београда као зеленог града – обавезно
обезбеђење површина у оквиру јавних простора који
су, истовремено, и у функцији система зеленила;

планирању и изградњи препознаје јавну намену и јавно
коришћење, али без довољно иницијативе у поменутом
смеру.

Иако је планирање јавног простора, односно јавног грађе-
винског земљишта један од основних задатака урбани-
стичког плана, начин третирања јавних простора у плану
своди се на одређивање парцела јавног земљишта према
расположивом земљишту и основним стандардима за кол-
ски и пешачки саобраћај - најчешће без обавезе да се јав-
ни простор размотри у односу на своје најважније аспек-
те, онако како их, седамдесетих година 20. века, дефини-
шу ”класици” поново откривене вештине обликовања и ос-
мишљавања града - Лоренс Халприн, Гордон Кулен, К.
Линч и Кристијан Норберг-Шулц, укључујући и самог ро-
доначелника „лепоте града“, Камила Зитеа. И савремени
теоретичари али и практичари, као што је Јан Гел истичу
да конвенционални начин урбанистичког планирања не
уважава довољно сложеност живота јавних простора, не
обраћа потребну пажњу на њихову лепоту, пријатност или
непријатност, не уважава довољно потенцијалну улогу јав-
них простора у укупном развоју друштвене заједнице. На-
ша законодавна и урбанистичка пракса није у томе друга-
чија од наведених примера, али је очигледно да друге сре-
дине континуирано траже начине да превазиђу ограниче-
ња и мањкавости планерских поступака који не прате у до-
вољној мери потребе и захтеве времена – резултати су ат-
рактивни, привлачни, пријатељски, индивидуално обеле-
жени јавни простори за памћење са путовања или бар из
стручне литературе.

Као што не постоји целовита просторна стратегија раз-
воја јавних простора Београда, не постоји ни целовита
информациона основа везана за систем и различите
врсте јавних простора града Београда, као ни одгова-
рајући стандарди и нормативи, на нивоу који је потре-
бан за урбанистичко планирање. Радећи планове за раз-
личите делове града, Урбанистички завод Београда је
био у ситуацији, да у оквиру урбанистичких планова
планира и јавне просторе, најчешће у непосредној фун-
кцији јавног приступа планираним објектима и садр-
жајима, али је изостајала свест о ширем контексту, а ка-
да је реч о новим деловима града, недостајали су кван-
тификативни и квалитативни нормативи, стандарди и
услови за димензионисање и обликовање јавних про-
стора, који би аргументовано подржали комплекснији
приступ. Планирамо нове просторе предвиђене да трају
стотинама година само са нужним, најчешће минимал-
ним стандардима, остављајући будући град без онога
што смо ми добили од својих предходника, макар и ру-
диментирано у односу на првобитне планерске замис-
ли. Делује сентиментално, али је чињеница да оно што
траје у граду нису објекти, већ управо јавни простори,
захваљујући којима Стари град, као историјско језгро
Београда још увек одражава сјај бриге првог урбанисте
обновљене Србије - Емилијана Јосимовића.

ПОВОД 

Имајући у виду наведене разлоге, као и основни став да
је јавни простор важан део градског простора, Урбани-
стички завод Београда је иницирао израду Студије јав-
ног простора током 2007. године, у време када је на не-
колико важних градских пројеката уочено да не постоји
стратегија града према заштити постојећих и формира-
њу нових јавних простора у граду. У покушају да
заинтересује за тему професионалну јавности и Град, у
току 2007. и 2008. године, Урбанистички завод Београда
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� афирмација Београда као града на рекама - развој
садржаја и јавних простора приобаља;

� заштита и унапређење постојећих, и отварање нових
визура – афирмација тополошких карактеристика
Београда у решавању јавних простора;

� стварање услова за развој комплементарних
садржаја и активности везаних за јавни простор; 

� унапређење бициклистичке и пешачке присту пач -
ности;

� интеграција полујавних простора у систем јавних
прос тора;

� саобраћајно решење које подржава наведене циљеве.

Без обзира на несумњиву потребу за Студијом јавних
простора Београда у целини, разматрајући обим и сло-
женост теме, до сада необрађиване код нас за пот ребе
урбанистичког планирања, на начин који је дат у Пред-
логу, оцењено је да велику тему јавних простора треба
радити фазно. У том смислу дефинисани су предмет и
циљеви I фазе студије (фазе у односу на Студију  јавних
простора Београда у целини) чији је назив: I фаза АНА-

ЛИЗА ЈАВНИХ ПРОСТОРА СТАРОГ ГРАДА.

ПРЕДМЕТ I ФАЗЕ СТУДИЈЕ

Територијално, основни предмет Студије су јавни отво-
рени простори општине Стари град, као карактери-
стични део Београда (Стари град као репрезент исто-
ријског језгра и компактног ткива централне зоне).

Под јавним отвореним простором подразумевају се по-
стојећи или планирани простори јавног грађевинског
земљишта (према Закону о планирању и изградњи или
општинским одлукама о проглашењу јавног грађе вин -
ског земљишта) у функцији неограничене јавне упо-
требе и приступа (улице, тргови, скверови, паркови, пе-
шачке стазе, проспекти, међублоковски простор код
отворене типологије блокова, приобаље, игралишта и
сл); гранични или специфични случајеви отвореног
простора у јавној употреби, биће посебно назначени у
Студији.

У контексту истраживања основног предмета, биће раз-
мотрени и контакни простори, као карактеристичне зо-
не Старог града.

Садржајно, разматраће се постојећа мрежа јавних про-
стора,  типологија, опрема, учешће у посматраној те-
риторији, садржаји у окружењу релевантни за кориш-
ћење јавног простора, однос са саобраћајним системом,
системом зеленила, као и шири контекст развоја уз пре-
лиминарне препоруке (вредновање) јавних простора
Старог града, поређењем са одговарајућим примерима
из позитивне праксе.

ЦИЉЕВИ I ФАЗЕ СТУДИЈЕ 

Главни циљеви I фазе студије, практично, кореспон -
дирају са прва два главна циља предложена за будућу
Студију у целини, описану у Предлогу за израду цело-
вите Студије јавних простора.

У уводном, општем делу I фазе циљ је да се, укратко,
укаже на вишеструки значај јавних простора са неко -
лико најзначајнијих аспеката и навођења одговарајућих

примера из света, као и  да  се за конкретан простор који
је предмет прве фазе студије – општину Стари град, де-
финишу планске и друге условљености, што је стан-
дардни поступак за све урбанистичке планове, а овде
има улогу основне информације о стању планирања,
уско везаног са јавним просторима.

Следећи главни циљ I фазе је да се за територију оп-
штине Стари град, формира документациона (инфор-
мациона) основа за постојеће јавне просторе, која би на
свеобухватан начин пружила податке о основним про-
блемима, потенцијалима и ограничењима развоја јав-
них простора, релевантних за дефинисање концепта и
стратегије развоја јавних простора, односно ква литет-
нији приступ у оквиру планова и пројеката.

У контексту наведеног главног циља I фазе Студије су
и следећи циљеви:

� дефинисање критеријума и карактеристичних зона
Старог града, прелиминарних оцена специфичних по-
тенцијала и проблема у оквиру зона;

� дефинисање критеријума и типолошких карак те рис -
тика јавних простора Старог града, са препознавањем
изузетака и са прелиминарним оценама потенцијала и
проблема коришћења простора у оквиру типова;

� нумеричка квантификација по типовима, и одређива-
ње њиховог учешћа у карактеристичним зонама и це-
лини територије, међусобно поређење површина јав-
них простора по типовима као основа за дефинисање
стандарда и норматива у следећим фазама Студије;

� уочавање степена опремљености јавних простора Ста-
рог града и поређење са одговарајућим примерима;

� уочавање међусобне функционалне повезаности и
уло ге јавних простора Старог града у идентитету и ви-
зурама Београда;

� дефинисање функционалних аспеката – садржаји и
намене окружења од значаја за јавне просторе, најваж-
нији садржаји и активности везани за јавне просторе,
пре свега саобраћај и зеленило;

� дефинисање контекста развоја јавних простора – са-
обраћајног, разних видова заштите простора (култур-
них добара, природе, животне средине),  безбедности,
туризма и слично са препорукама од значаја за развој
јавних простора;

� генерална оцена стања и препознавање потенцијала за
будући предлог система јавних простора Старог гра-
 да, дефинисање елемената тог система и одговарају -
ћих препорука за њихово уређење у следећим фазама
Студије; 

� формирање предлога за следеће фазе Студије.

ПРИМЕЊЕНИ МЕТОД I ФАЗЕ СТУДИЈЕ

У I фази Студије примењени су следећи поступци:

� преглед одабраних примера позитивне праксе из света
који илуструју актуелни тренд коришћења позитивне
улоге јавних простора у развоју различитих аспеката
урбаног живота, као и коришћење одабраних примера
позитивне праксе из света који илуструју могуће пре-
поруке за поједине ситуације јавних простора Старог
града, препознате у анализи постојећег стања;

� приказ историјског развоја јавних простора; 
� анализа морфолошких и других особина простора

Старог града ради препознавања карактеристичних
зона;

ТЕМА БРОЈАЈАВНИ ПРОСТОРИ

5И Н Ф О  2 8 - 2 9 / 2 0 1 0



6 И Н Ф О  2 8 - 2 9 / 2 0 1 0

ЈАВНИ ПРОСТОРИТЕМА БРОЈА

� анализа типололошких карактеристика постојећих
јавних простора Старог града према одабраним кри-
теријумима;

� поређење међусобних просторних односа постојећих
јавних простора и учешћа у посматраној територији;

� анализа односа саобраћајног система и јавних про-
стора;

� приказ проблематике система зелених површина као
садржаја јавних површина;

� анализа уређености и опремљености постојећих јав-
них простора;

� избор и приказ садржаја и активности од значаја за
развој јавних површина и поређење са осталим оп-
штинама у граду;

� приказ планираних јавних површина у важећим пла-
новима;

� избор и приказ најважнијих елемената контекста
рзвоја јавних простора;

� закључци извршених аналитичких и других поступа-
ка који воде ка дефинисању (стратегије развоја) си-
стема јавних простора у завршним фазама Студије у
целини;

� сумирање проблема, потенцијала, ограничења и пре-
лиминарних препорука у оквиру каталошких листова
за појединачне јавне просторе Старог града.

Упркос методолошком покушају да се поменуте анали-
зе и закључци максимално објективизирају, колико то
природа предмета истраживања допушта, треба имати у
виду да је оцена неких аспеката јавних простора, као
што су на пример пријатност, довољност, мали, велики,
„добар” однос са волуменом окружења, добра пропор-
ција, атрактивна визура, атрактивност уопште, у доме-
ну субјективне процене и искуства, што је тешко избећи
код овакве врсте предмета анализе. Напротив, можда
најбоље наговештаје суштине квалитета уређеног окру-
жења и његовог идентитета пружају надахнуте оцене
оних који у њима уживају или их једноставно воле – по-
времено је у Студији био допуштен и такав тон, смат-
рајући да није супротан крајњем циљу и да може да до-
принесе креативним одлукама.  

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ I ФАЗЕ СТУДИЈЕ

� Издвајање и представљање примера позитивне прак-
се градова сличних Београду који илуструју сложени
развојни потенцијал унапређених јавних простора за
различите аспекте живота града;

� дефинисање карактеристичних зона Старог града пре-
ма одабраним критеријумима;

� дефинисање типова јавних простора и припадности
конкретних простора одређеним типовима уз оцену
потенцијала  коришћења; 

� одређивање нумеричких података релавантних за ус-
постављање будућих норматива и стандарда у по-
следњој фази Студије у целини;

� одређивање најважнијих елемената контекста развоја
јавних простора Старог града (стратешки, законски,
плански, саобраћајни, функционални, заштитарски,
безбедоносни, туристички);

� одређивање основних карактеристика уређења, ко-
ришћења, идентитета, проблема, потенцијала, огра-
ничења; 

� оцена стања и препознавање потенцијала простора за
будући предлог система јавних простора Старог гра-
да, препоруке уређења као и примери из позитивне
праксе.

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Са становишта утврђивања правног основа за одређи-
вање грађевинског земљишта у јавној својини, односно
површина јавне намене или јавне површине, основна
регулатива за просторно и урбанистичко планирање је
садржана у Закону о планирању и изградњи и Општин-
ским одлукама о одређивању земљишта у јавној сво -
јини. Општина Стари град је међу првима донела „Од-
луку о одређивању јавног грађевинског земљишта на
териорији катастарске општине Стари град” (“Сл.лист
града Београда” број 2/05). Иако су, приликом израде
планова детаљне регулације, констатована одступања
од фактичког стања на терену, то не умањују значај ове
Одлуке, којом је проглашено земљиште стављено на
располагање градској управи. Унапређење и прошире-
ње ових површина може се реализовати израдом одго-
варајуће планске и пројектне документације и другим
активностима ко јима се обнављају, штите и развијају
јавни простори и садржаји у делу града који је, због
свог значаја и изузетности у сваком погледу, изложен
великим изазовима нових инвестиција и градитељских
подухвата.

ПЛАНСКИ ОКВИР

Студијом је дат и одговарајући извод из ГП Београда
2021, који је припремљен као посебан прилог. Генерал-
но се може закључити да су ГП-ом Београда 2021 пре-
познати поједини елементи основне типологије јавних
простора, као и највећи број појединачно концентриса-
них јавних простора на територији Старог града, дате
су опште препоруке за развој најзначајнијих потеза јав-
них простора, као и начелне препоруке за планске ин-
струменте њиховог унапређења. С обзиром да за по-
требе  ГП-а Београда 2021 није рађена посебна Студија
јавних простора, није начета тема критеријума и мето-
долошког поступка дефинисања система јавних про-
стора за различите делове града, као ни препоруке за
њихово димензионисање. Један од циљева ове Студије
је и примена њених резултата у поступку прилагођава-
ња ГП Београда 2021 поставкама новог Закона о пла-
нирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,број 72/09).

ПОКРИВЕНОСТ ПЛАНОВИМА ОПШТИНЕ

СТАРИ ГРАД

Општина Стри град има површину од око 537.92 ha.
Подручје општине, осим Генералним планом Београда
2021, углавном је покривено и важећим урбанистичким
плановима детаљније разраде у односу на генерални
план, и то:

� Плановима детаљне регулације - 134.26 ha (од тога је
68.65 ha покривено Планом у изради, а 65.61 ha је у
оквиру планова који су остали на снази)

� Регулационим плановима - 6.61 ha

� Детаљним урбанистичким плановима - 360.46 ha

� Није плански дефинисано - 36.59 ha.

Највећи део територије (67%) покривен је најстаријом
планском документацијом - детаљним урбанистичким
плановима (31 план), израђеним у периоду од 1967. го-
дине до 1992. године. Овим плановима обухваћене су
неке од најзначајнијих амбијенталних целина Старог
града као што су Калемегдан (ДУП 1969), подручје
Кнез Михаилове улице (ДУП 1980), подручје Вароши у
шанцу до Душанове улице (ДУП-ови групација блоко-
ва из 1987. и 1992.), осим Косанчићевог венца који ду-
го није био обухваћен ни једним планом детаљније ре-



гулације. Такође, подручје дунавског приобаља између
Душанове улице и обале Дунава обухваћено је плано-
вима израђеним у периоду 1970. до 1981. укључујући
и тадашње лучко привредно подручје уз Луку ”Београд”
(ДУП 1976). Одлуком о одређивању урбанистичких
планова који у целини или деловима нису у супротно-
сти са Законом о планирању и изградњи из 2003. годи-
не, само је незнатан број ових планова делимично став-
љен ван снаге. 

Четири регулациона плана, рађена у периоду од 1998.
до 2003. године, односила су се на појединачне блокове
и обухватила су око 1% територије општине.

Планови детаљне регулације (7 планова), рађени на ос-
нову предходног Закона о планирању и изградњи из
2003. године, обухватају око 25% површине општине,
од којих издвајамо планове просторне целине Косанчи-
ћев венац на савској падини и Марине ”Дорћол” на ду-
навској страни, јер отварају тему ”изласка” Београда на
реке.

Наведеним прегледом планова нису обухваћени урба-
нистички планови који се односе искључиво на саобра-
ћајнице и инфраструктурне коридоре. Непокривено пла-
новима детаљније регулације је око 7% територије Ста-
рог града.

ЈАВНИ ПРОСТОРИ 

� ОПШТЕ ДЕФИНИЦИЈЕ И ПОЈМОВИ 

Отворени јавни простор је један од оних урбаних фено-
мена за које не постоји јединствено, увек применљиво
терминолошко одређење. Дефиниција отвореног јавног
простора је флуидна и зависи од потребе и контекста у
коме се користи, а креће се у широком спектру од сасвим
филозофских, чак метафоричких објашњења, до веома
прецизних одредница којима се дају њихове функцио-
налне, власничке, композиционе, естетске, и друге ка-
рактеристике.  

Студија јавних простора преиспитује постојећу мрежу,
појединачне просторе, њихову структуру, режим ко-
ришћења, и могућности унапређења. У том контексту,
појашњавање самог појма јавних градских простора
треба да пружи довољно простора за креативну приме-
ну и операционалнизацију у урбанистичкој и архитек-
тонској пракси. 

Уопштено, јавни простори и јавни објекти су савршени
показатељи прилика у урбаној и широј друштвеној зајед-
ници. Они су производ деловања власти и грађанства у
тачно оном односу који диктирају вредности којима се
заједница руководи. Анализирајући јавне просторе и јав-
не објекте можемо разумети природу односа становника
и представника власти, њихову еманципованост и при-
марна начела која уређују јавни живот. У том контексту,
квантитет и квалитет јавних простора и објеката, њихо-
ва дистрибуција у градском ткиву, и њихова намена (кул-
турна, административна, верска, трговинска, или просто
социјална) и режим коришћена интегрално се истражују
да би се разумела комплексност јавних простора.

ТЕМА БРОЈАЈАВНИ ПРОСТОРИ
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У савременој пракси често се користи прецизније
објашњење од Крировог појма јавног простора, које под
истим подразумева отворне градске просторе доступ-
не свим грађанима. На пример, на интернет страница-
ма Већа Хајленда, Велика Британија, појмовник основ-
них урбанистичких термина дефинише отворене јавне
просторе као „општи појам који означава све врсте про-
стора намењених формалној и неформалној рекреацији
који су доступни јавности“. Истовремено, у британској
пракси постоји и уже тумачење по коме је отворени јав-
ни простор „градски простор који проглашава Градска
управа, који уопштено није формално доступан, али
има или може да има рекреативну или нерекреативну
намену (на пример амбијенталну, еколошку, образовну,
социјалну или културну).“ У ову групу јавних просто-
ра спадају природна добра, гробља, инфраструктурно
земљиште, као и земљиште које је намењено јавним ин-
ституцијама или становању, а које није погодно за из-
градњу.

Генерални план Београда 2021 отворени јавни простор
дефинише се као „сваки отворен простор у граду који је
намењен општем коришћењу и доступан свим грађани-
ма за кретање и коришћење у циљу обављања различи-
тих активности везаних за тај простор, за садржаје у
околним градским блоковима и за град у целини.“ Ме-
ђутим, такође напомиње да су његове границе деонице
регулационих линија околних блокова, односно екс-
плицитно за јавни градски простор проглашава само
онај у јавном власништву.

Са друге стране, постоји читав низ различитих облика
простора који су у јавном или делимично јавном ко-
ришћењу, који су традиционално значајни простори за
боравак, задржавање и рекреацију грађана, а да при том
немају званичан статус јавног градског земљишта. 

Функције јавних градских простора, односно формира-
ње садржаја условљени су потребама, интересима и же-
љама, а саме потребе условљене су многим факторима:
степеном економског и историјског развитка, култур-
ним традицијама, општим системом вредности, при-
родним и условима средине, као и начином живота и
степеном образовања и културе становника. У сваком
случају, основне карактеристике функција јавног град-
ског простора су њихова разноврсност и променљивост.
У истом простору, било да је реч о улици, тргу, парку,
скверу, одвија се много активности, паралелно или пре-
ма одређеном сезонском и дневном ритму. Са друге
стране, како се кроз време мењају услови и начин жи-
вота, технологија, величина града, и многе друге про-
менљиве, функције градског простора се мењају, допу-
њују, неке од њих нестају. 

Роб Крир као два основна елемента јавног градског про-
стора наводи улицу и трг, који се разликују по „димен-
зијама својих развијених зидова и карактеру њихових
функција и кретања“. Норберг – Шулц градски трг смат-
ра најизразитијим елементом урбане структуре: ”...као
јасно оцртани простор, најлакше (га је) схватити; осим
тога, трг представља један од циљева кретања.“ У нашој
савременој урбанистичкој теорији, трг је дефинисан на
основу три карактеристике: структуре, функције и кул-
турног идентитета. Када се у обзир узму ови аспекти, трг
је део градске структуре који се одликује дефинисаним,
адекватним и организованим односом између отвореног
простора и грађевина које га окружују.

Генерални план Београда 2021 препознаје концен -
трисане (тргови, паркови, скверови, отворене пијаце,
улична раскршћа), тј. оне који представљају чворишта
урбаног идентитета око којих се концентришу разли-
чити објекти и активности и линеарне јавне урбане про-
сторе – специфичне улице различитог саобраћајног
ранга, шеталишта и кејови ... осе урбаног идентитета,
дуж којих се концентришу различити садржаји, на које
се ослањају други отворени простори и који повезују
различите значајне тачке карактеристичне за идентитет
појединих делова градског ткива.

� РАЗВОЈНА УЛОГА ЈАВНИХ ПРОСТОРА 

Формирање нових градских јавних простора, у европ-
ским градовима, остварује се на различите начине - или
кроз формирање потпуно нових простора, или кроз
транформацију већ постојећих простора, односно кроз
промену њихове дотадашње намене. Најчешће су овак-
ве трансформације биле неопходне у централним град-
ским зонама, где нема много неангажованог земљишта,
тј. где је пренамена постојећих простора била једино
решење за формирање нових јавних простора. Најчеш-
ће су трансформисани паркинг простори у тргове или
зелене површине, а саобраћајнице у пешачке зоне. У
бројним случајевима су активирани потенцијали окол-
них простора и унутрашњост блокова, и формиране но-
ве градске целине, што је резултирало новим квалите-
том у урбанистичком, архитектонском и ликовном
смислу. Такође, осмишљено преобликовање, пренаме-
на, и потпуна трансформација простора, најчешће су
биле само почетне тачке промена. Даље промене су се
дешавале тако што су сви остали аспекти у функцио-
нисању једне градске целине, почели да прате ново-
формиране просторе. Долази до промене начина фун-
кционисања саме градске зоне, промене у структури
становника, начина њиховог опхођења према простору,
даље промене у заступљеним делатностима, услугама,
а као последица свега тога, и промене у самом каракте-
ру датог простора, долази до унапређења и подизања
целе једне зоне на виши ниво. 

� Искуства Барселоне

Један од најистакнутијих, често проучаваних и цитира-
них случајева организоване, осмишљене и доследно реа-
лизоване политике унапређења јавних простора, спрове-
ден је у Барселони крајем 20. века. Непосредно после
првих демократских избора 1979. године, а као део ор-
ганизације Олимпијских игара, тадашњи градоначелник,
градска управа и професионалци - архитекте и урбани-
сти, конципирали су стратегију урбаног развоја чија је
једна од кључних тачака афирмација јавних простора.

Резултат ових нaпора нису само појединачни репрезента-
тивни јавни простори, већ функционално и естетски уре-
ђен и балансиран систем отворених јавних простора.

То је довело до кориговања система планирања јер је
схваћено да су квалитетни, логично позиционирани и
коришћени јавни простори генератори урбаног развоја,
па је планерска методологија прилагођена овим стрем-
љењима. У намери да се обнови уравнотежени градски
развој, коригујући фаворизовање централних у односу
на друге делове града, предност је дата оним деловима
града, којима су још увек недостајале карактеристике
урбане целине, тако да су нови јавни простори на-
стајали као последица од лучности да јавни простори
допринесу трансформацији урбано нераз вијених дело-
ва града.



Ово је била једна од првих, раних фаза - град је био и
иницијатор идеје, али и реализатор. У каснијој разради
су и идеје и пројекти постајали све сложенији, а било је
неопходно и укључивање других јавних установа и ор-
ганизација, али и приватног сектора, јер су задаци по-
стајали све компликованији, и већи.

Agencia Metropolitana de desenvolupament urbanistic I d`in-
frastructures, SA, основана је 1993. године од стране друш-
твеног сектора, са циљем да пред ставља један стабилан,
технички инструмент, који треба да повеже различите јав-
не секторе на нивоу града Барселоне.

Агенција се данас бави веома различитим областима:
различитим мониторинг плановима, анализама тех нич-
ких и економских студија изводљивости, различитим
истраживањима везаним за планирање простора, као и
студијама и истраживањима везаним за планирање, ин-
фраструктуру, као и различите пројекте из области ар-
хитектуре, урбанизма и заштите и унапређења животне
средине. Данас је Агенција одговорна за пројекте тран-
сформације читавих градских квартова, па и већих де-
лова града, кроз комплексне пројекте уређења просто-
ра. Даље, бави се и сложеним пројектима формирања и
унапређења мреже путева, железничких система, и дру-
гих инфраструктурних објеката. На свим својим пројек-
тима, Агенција се посебно фокусира на унапређење и
очување животне средине. 

Град Барселона је донео одлуку о активирању чита-

вог једног дела града, El Besos, уз морску обалу, који
је био у великој мери запуштен, а задатак поновне ак-
тивације и трансформације поверен је Регионалној
аген цији. Агенција је направила предлог новог плана за
читав обални део тог дела града, који се темељи на не-
колико основних начела:

� ревитализовати обалу (паркови, марине, плаже и
простори за унапређење и очување маринских
екосистема);

� интегрисати већ постојеће објекте и њихове намене
(фабрике за рециклажу и пречишћавање, постројење
за производњу електричне енергије);

� створити средину у којој ће обала и море бити у
интерактивној вези;

� оформити нови градски центар (хотели, универзитет,
пословни објекти);

� све акције и активности планирати на начин да стање
животне средине, како обалног појаса тако и мора,
буде на високом нивоу.

ТЕМА БРОЈАЈАВНИ ПРОСТОРИ
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Трансформација потеза Сант Андреу Сегрера (Sant

Andreu-Sagrera)

Овај део града годинама је био раздвојен железничком
пругом, а сада је, са смештањем пруге под земљу, омо-
гућено да се интегрише са околним ткивом, и тран-
сформише у нову градску целину. Дужина самог поте-
за је око 3.5 км, у оквиру кога се сада планирају нови
стамбени блокови, јавни простори, паркови и комер-
цијалне зоне. Простор некада подређен железничком
саобраћају сада добија нови идентитет.

Основна идеја овог пројекта је да се новодобијени про-
стор планира као велика парковска површина, у најши-
рем смислу речи, јер се дуж овог парка формирају но-
ве зоне становања, рекреације а као репер целе зоне и
даље остаје железница (која се на неким местима
појављује на површини земље и чини интегрални део
парка, уз нову и савремену железничку станицу са три
подземна нивоа). 

Ревитализација железничке станице Сантс (Sants)

и њене околине

Са увођењем брзог воза (high speed train-TAV), било је
неопходно да дође до одређених промена у функциони-
сању саме железничке станице. Међутим, Регионална
агенција, којој је био поверен овај пројекат, све је по-
дигла на виши ниво, ревитализујући и околину саме же-
лезничке станице.

Наиме, од постојећих 6 колосека (2 под земљом и 4 над-
земна), нови пројекат предвиђа укидање 2 колосека, и
смештање остала 4 под земљу, заједно са подземном ау-
тобуском станицом. Досадашња постројења за одржа-
вање железничког система биће у потпуности рецикли-
рана (ради се о 12 000м² земљишта) и претворена у
парк. Упоредо са овим трансформацијама, биће реде-
финисан режим моторног и пешачког саобраћаја. 



ЗНАЧАЈ ЈАВНИХ ПРОСТОРА У ФУНКЦИЈИ

ТУРИЗМА

Београд у туристичком смислу представља  неистра -
жену и неискоришћену туристичку дестинацију са
укупно изванредним потенцијалом. Квалитет Београда
и његовог региона као туристичког потенцијала огледа
се у изванредном географском положају, богатом при-
 родном и културном наслеђу, низу културних манифе-
стација и, чињеници да је, за иностране туристе, пре-
познат као нова дестинација.

Подизање његове атрактивности представља веома сло-
жен процес у стручном погледу и неизоставно зах тева
снажну политичку и економску подршку на сваком ни-
воу. Процес брендирања Београда као атрактивне тури-
стичке дестинације тек почиње у институцио нал ним
оквирима и у стратешким документима развоја, што је
у Студији детаљније обрађено.
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ЈАВНИ ПРОСТОРИТЕМА БРОЈА

Искуства Беча - Гиртел (Gürtel)

Гиртел је један од најфреквентнијих саообраћајних то-
кова у Бечу. То је линеарнa грађевинa, сличнa великом
зиду, која кружно опасује Беч, и практично га дели на
унутрашњи и спољашњи део града. Сама грађевина
представља соабраћајни ток, јер по њеном врху иде воз,
а са стране се налази по неколико колских саобраћајних
трака. Некада је простор испод шина служио као депо
за возове, али су поједини делови били продавнице и за-
натске радње. Са девастацијом самог прстена и околних
блокова, ови су простори, са карактеристичним лучним
улазима, били зазидани и служили  као магацини, или
су једноставно били прекривени билбордима. 

Након ревитализације, у новим лучним просторијама
данас се налазе ресторани, барови, књижаре, јувелир-
нице, пекаре, уметнички атељеи.

Показало се да ревитализација урбаних јавних просто-
ра у многоме побољшава квалитет живота околних бло-
кова, и то кроз реконструкцију инфраструктуре, реша-
вање питања власнишва над земљиштем, уређење про-
стора,  као и кроз подизање нивоа безбедности околног
простора. Безбеднији простори утичу на дуже задржа-
вање и врсту активности посетилаца. Реконструкција
Гиртела је пример како велике саобраћајне површине
могу опстати у урбаним зонама, коегзистирајући са
стамбеним и централним четвртима.

Неке трансформације не воде великим променама у чи-
тавим градским зонама, али могу бити изузетно ефи-
касне у побољшавању укупне градске слике и унапре-
ђењу ликовног израза појединих делова града, па и гра-
да у целини. Управо овакве трансформације могу бити
значајне за Београд, нарочито за Стари град, јер у тако
густом стамбеном ткиву врло често нема довољно про-
стора за веће интервенције. Са постојећим ограниче-
њима у простору, па и ограниченим материјалним сред-
ствима, могуће је у потпуности променити слику одре-
ђеног простора уз минималне интервенције, и мини-
мална улагања.

� Калемегдан
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КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ СТАРОГ ГРАДА

Критеријуми за дефинисање карактеристичних зона
Старог града за потребе прве фазе Студије, су:

� тип уличне мреже (ортогоналана, радијална,
неправилна, мешовита);

� тип ивичне блоковске изградње (континуални, отво-
рени);

� преовлађујућа величина и облик блокова;

� непостојање горе наведених одредница  (неструк-
туирани простори);

� специфична намена простора која условљава одређе-
ну морфолошку структуру изграђеног простора (на
пример индустријске зоне, зона железничке пруге,
лука); 

� историјске околности;

� културно историјски значај подручја;

� топографија терена.

Према горе наведеним критеријумима, издвојене су
следеће целине простора Старог града:

А1 Теразијски грeбен – Варош у шанцу у зони Кнез
Михаилове улице

А2 Теразијски грeбен – зона Теразија

ТТ Теразијска тераса

Б1 Савска падина – Варош у шанцу

Б2 Дунавска падина – Варош у шанцу до Душанове

Б3 Дунавска падина –  Дорћол, компактни блокови

Б4 Дунавско приобаље – Дорћол, отворени блокови

В1 Дунавска падина – делимично регулисана мрежа
старих улица

В2 Дунавска падина – планска структура по зракастом
систему улица 

Г1 Дунавско приобаље – започета трансформација 

Г2 Дунавско приобаље – простори за трансформацију 

Д1 Дунавско приобаље – простор за трансформацију –
Лука ”Београд”

Д2 Дунавско приобаље – простори за трансформацију
- Марина ”Дорћол” и  Електрична централа ”Свет-
лост”

Ж Зона железничке пруге

К Калемегдан

П Приобаље

Иако у дефинисању карактеристичних зона доминирају
просторно морфолошки критеријуми, показало се да се
у многоме оваква подела поклапа и са доминантним
функцијама простора, где је приказан однос јавних про-
стора и карактеристичних функција. 

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ЈАВНИХ
ПРОСТОРА У СТАРОМ ГРАДУ 

Студија се бави првенствено просторним аспектом
јавних простора, иако је то само једна од компоненти
која одређује квалитет јавног простора, то је и аспект на
који урбанисти могу непосредно да делују и унапређују
га у циљу афирмације значаја, заштите и обнове пос -
тојећих јавних простора, као и у циљу дефинисања ос-
нове за планирање нових јавних простора, што је и
један од основних циљева Студије у целини. Планерске
препоруке за планирање нових појединачних јавних
простора и система јавних простора Београда биће
предмет наредних фаза Студије.

Са просторног становишта анализиране су прво мор-
фолошке карактеристике физичке структуре јавних
простора Старог града:    

� топографија, мрежа јавних простора и
карактеристичне целине; 

� типологија и карактеристике јавних простора; 

� зелене површине као jaвни простор;

� специфични јавни простори; 

� учешће постојећих јавних простора у укупној
површини.

Анализиране су активности и садржаји који непосредно
утичу на обим и начин коришћења јавних простора,  и
имају одређене захтеве у односу на њих:

� атрактивност подручја Старог града; 

� однос јавних простора  и  саобраћајног система
града;

� однос јавних простора и  централних функција -
јавних објеката, објеката образовања и објеката
културе, угоститељских и комерцијалних објеката;

� однос јавних простора  и  становања;

� коришћење пешачких јавних простора, социолошко
културолошки аспект.

У Студији је дата анализа просторних и функционалних
веза јавних простора, као и њихов идентитет, визуре и
друго.

Уређеност и опрема јавних простора, на микро нивоу,
као што су дизајн мобилијара или поплочавање, у
великој мери доприноси квалитету укупног доживљаја,
унапређењу идентитета и коришћења јавних простора.
Из тог разлога извршена је веома детаљна анализа ста-
 ња уређености и опремљености јавних простора Старог
града, као и поређење те опреме са опремом уређених,
развијених градова света. Овај део је издвојен као по-
себан додатак Студије, због детаљности која је у при-
роди предмета анализе.  
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ЈАВНИ ПРОСТОРИТЕМА БРОЈА

ТИПОЛОГИЈА И КАРАКТЕРИСТИКЕ

ПОСТОЈЕЋИХ ЈАВНИХ ПРОСТОРА СТАРОГ

ГРАДА 

Утврђивање постојеће типологије и карактеристика јав-
ног простора Старог града важно је ради дефинисања
будућих интервенција у смислу континуитета и логичне
надградње система јавних простора, у типологији која
је својствена  посматраном делу града. Такође, имајући
у виду карактеристике типова, могуће је интервениса-
ти у циљу унапређења и промене простора из једног ти-
па у други.

Као јединствени јавни простори, који нису  упоредиви
са осталим јавним просторима Старог града,  издвојени
су простор Калемегдана и простор приобаља, као кате-
горије које се, на узорку Старог града, не могу типо-
лошки разврстати. 

На основу увида на терену, искуства, поређења са при-
мерима других градова и процене начина коришћења
јавних површина, издвојени су основни типови јавних
простора у Старом граду: 

� Улице
� Пешачке зоне
� Пешачке улице
� Тргови 
� Скверови / венци
� Паркови

� Јавне површине у отвореном блоку
� Јавни простори уз јавне објекте
� Спортске објекте
� Објекте образовања
� Објекте културе

� Пијаце
� Пасажи
� Степеништа
� Неструктуиране површине.

Неструктуиране површине се не могу сматрати типом
у смислу предходно наведених, али су обухваћени као
јавни простори потенцијално способни за транс -
формацију у неки од типова јавних површина, и у том
контексту, неће бити разматрани у овом одељку али
су обухваћени Каталогом јавних површина, који је са-
ставни део Студије, како би се представили њихови
специфични потенцијали.

Простори који нису јавни али јесу у јавној употреби

и представљају граничну категорију између јавног и
приватног, као потенцијал система јавних површина, на
територији Старог града могу се свести на:

� Унутрашњост блокова са јавним коришћењем

� Простори са јавним коришћењем

� Верски објекти
� Остали објекти 

� Пасажи кроз објекте (који нису јавни).

� Карактеристичне зоне на територији општине Стари град
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Основни типови јавних простора су, затим, анализира-
ни према постављеним општим критеријуми за дефи-
нисање типологије јавних простора за потребе Студије,
као што су:

� морфологија (облик, величина, врста ободне изград -
ње или друге границе простора, карактеристични про-
фили, нивелационе карактеристике простора)

� начин коришћења (доминантна намена и пешачко ко-
ришћење јавног простора, однос са колским саобра-
ћајем, доминантна намена контактних објеката).

Према наведеним критеријумима, тамо где је то било
потребно, у оквиру основних типова јавног простора
класификовани су и подтипови јавних простора, а ко-

начна типологија јавних простора Београда формира-
ће се у последњој фази Студије. Понекад нису испуње-
ни сви критеријуми за припадност јавног простора
одређеном типу или подтипу, у том случају цене се
преовлаћујуће особине. Истовремено са одређивањем
типолошке и подтиполошке припадности појединих
простора, извршена је, према истим критеријумима, и
упоредна анализа појединачних простора у оквиру јед-
ног типа. Пешачка зона око Кнез Михаилове улице, као
и пешачка улица Скадарска, издвојене су као посебни
типови, али као јединствени простори у оквиру Старог
града, анализиране су у оквиру Каталога јавних по-
вршина.
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ЈАВНИ ПРОСТОРИТЕМА БРОЈА

� УЛИЦЕ  

Јосимовићев план препоручивао је формирање рела -
тивно широких улица, имајући у виду степен урба -
низованости и тадашње потребе Београда – минимална
ширина је била 10м. Временом су важне саобраћајни-
це проширене колико је то било могуће, реализоване су
нове траке, а у некима и трамвајске шине. Каснија при-
лагођавања уличних профила новим саобраћајним по-
требама нису знатно утицала на сам растер, већ на ре-
гулацију и профил појединих улица. Садашња улична
мрежа Старог града је у распореду и капацитету, дакле,
формирана у другој половини 19. века, а према важно-
сти појединих улица / праваца, и врсти саобраћаја који
се у њима развијао, дефинисани су различити типови
саобраћајница.

парцела

морфологија

- Ширина профила
- Попречни профил улице / број саобраћајних

трака, ширина тротоара, паркирање у профилу,
зеленило и мобилијар, и слично

- Висина и врста изградње околних објеката

режим
коришћења

- Намене објеката
- Врста саобраћаја и његов интензитет
- Пешачки саобраћај: карактер, интензитет,

дневни распоред, задржавање везано за намене
објеката и независно од њих, и слично

Критеријумска шема приказује разматране аспекте за
креирање типологије:

На основу овако формиране критеријумске матрице,
препозната су три основна типа јавних саобраћајница:

� Тип 1 – важне градске саобраћајнице са интензивним
моторним и јавним саобраћајем: 

� Подтип 1а – са интензивним пешачким
саобраћајем и задржавањем пешака; 

� Подтип 1б – са редукованим пешачким
саобраћајем и кратким интервалима задржавања;

� Тип 2 – прометне пешачке саобраћајнице /моторни и
јавним саобраћај мањег интензитета;

� Тип 3 – претежно стамбене улице.

Сва три типа саобраћајница, односно највећи део улич-
не мреже Старог града, карактеришу следеће одлике:

� улице су део ортогоналне мреже, па су најчешће пра-
ве, без обзира на тип и интензитет саобраћаја. Постоји
један мали број изузетака, попут Косан чићевог или
Обилићевог венца, с тим што су наведене улице део
посебне амбијенталне целине, те и нису подесне за
сврставање у општу типологију;

� у свим улицама доминира ивична изградња објеката,
односно регулациона и грађевинска линија се покла-
пају. Изузетак чини неколико блокова на Дорћолу који
су потпуно реконструисани, и уместо затечених пар-
тајских структура подигнуте стамбене вишеспратни-
це у отвореном блоку.

� Подтип 1а – Улица краља Милана

� Подтип 1б – Улица деспота Стефана

� Тип 3 - Косанчићев венац

� Тип 3 - Сребреничка улица



� ТРГОВИ И СКВЕРОВИ

Тргови и скверови су пејзажно уређене површине, на -
мењене јавном коришћењу, често као део историјског
развоја градског центра, опремљене и одржаване у циљу
обезбеђења услова за краткотрајни одмор становника  и
унапређење су визуелног квалитета окружења. Tо су
концентрисане отворене површине, увек визуелно огра-
 ничене (уоквирене) са једне или више страна, објектима
и/или улицама, посебно у компактном градском ткиву,
какво је ткиво Старог града. Визуелна просторна ограни-
ченост је основна  карактеристика трга (сквера), јер одре-
ђује укупан волумен простора и његов доживљај  као
јединствене целине. Хоризонтална пројекција волумена
се може сматрати максималном површином или бруто по-
вршином предметног простора. Бруто површина је огра-
ничена ивичним објектима или другим ивичним граница-
ма простора трга (сквера), укључујући и саобраћајнице.
Као нето површина рачуна се корисна површина трга
(сквера) у смислу постојећег или потенцијалног пешачког
коришћења, без саобраћајница.

Анализа односа бруто и нето површина постојећих кон-
центрисаних јавних простора Старог града, израженог у
процентима, показала је да то може бити један од крите-
ријума да ли се ради о тргу или о скверу, јер тај однос ука-
зује на преовлађујућу намену посматраног простора као
претежно пешачког или доминантно саобраћајног про-
стора. Од укупно 18 концентрисаних јавних простора ти-
па трг (сквер) на Старом граду, код четири, која су и по
другим критеријумима, као што је сама нето површина
већа од 0,5 hа, претежно поплочана, већ препознати као
тргови, овај однос се кретао између 53% и 84% у корист
њихове нето површине.

У овом делу Студије нису детаљније разматрани односи
висине околних објеката и самог отвореног простора.  

Тргови

Издвојена четири јавна простора, означена у графичком
прилогу са Т1,Т2, Т3 и Т4, са нето површинама које се
крећу од 0,32 hа до 1,22 hа, потпуно су различитог
облика и ни један нема карактеристике класичног
ортогоналног трга, који је логично очекивати у матрици
Вароши у шанцу.

Једини простор на Старом граду који има карак те -
ристике класичног ортогоналног трга, а и однос  бруто
и нето површина му је 54%, је Студентски трг, који, због
претежне намене парка, није, у овом тренутку сматран
тргом, без обзира на име и историјски контекст.

Следећа критеријумска шема приказује морфолошке и
функционалне карактеристике простора који се може
сматрати тргом и основ је за дефинисање подтипова
тргова. На основу овако формиране критеријумске ма-
т рице, сваки од четири трга се може сматрати пред став-
ником одређене, различите, типолошке групе: 

� Тип Т1 – концентрисан, недовољно структуиран
(ограничен) ободним објектима, корисна нето по-
вршина подељена фреквентном улицом, делимично
под зеленилом

� Тип Т2 – доминантна  је дужина трга, корисна нето
површина подељена фраквентном улицом, поплочан
у целини 

� Тип Т3 – троугаони трг, тангирају га улице са две
стране, са треће наслоњен на објекат

� Тип Т4 – правоуган, потпуно пешачки, делимично
наткривен.

Тип Т1 - Трг Републике – некада Позоришни трг - на-
лази се на месту некадашње Стамбол капије и један је од
првих планираних тргова. Јосимовићевим планом замиш-
љен као јавни простор значајних локацијских вредности,
уоквирен планираним јавним објектима позоришта и На-
родног музеја (некада Управа јавних прихода). Својим по-
ложајем трг је представљао везу између вароши у Шанцу
и новог, српског града на Врачару. Васина и Француска
улица пресецају га на неједнаке сегменте, од којих је један,
око споменика Кнезу Михаилу,  структуиран као пешачка
површина трга, а други, преко пута Васине улице, као пар-
ковска површина. Простор високих потенцијала са стано-
вишта близине пешачке зоне, јавних објеката Народног му-
зеја и позоришта, историјског места Стамбол капије и
страдања ђакона Авакума и других хришћанских мучени-
ка, традиционално место окупљања и јавних манифеста-
ција, поседује могућност визуре на Дунав, али је нејасно
партерно структуиран и волуменски недовршен.

ТЕМА БРОЈАЈАВНИ ПРОСТОРИ
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карактеристике

морфологија

- Величина – већи од 0,5 hа
- Однос нето/бруто површине већи од 50%
- Облик
- Положај улице у односу на пешачку површину

трга, попречни профил трга, ширина тротоара,
паркирање у профилу, зеленило и мобилијар, и
слично

- Висина и врста изградње околних објеката /
ивичних структура трга

начин
коришћења

- Намене и могућност коришћења ободних
објеката

- Врста саобраћаја и његов интензитет
- Пешачки саобраћај: карактер, интензитет,

дневни распоред, задржавање везано за намене
објеката и независно од њих, и слично

� Трг Републике



Тип Т2 – Теразије – историјски гледано има основа да
се сматра тргом као проширени део некадашње чаршије.
Просторна анализа показује, без обзира на нестандардан
линеаран, благо лучно закривљен облик трга, да је удео
пешачких површина у односу на бруто површину трга
већи од 53%. Такође, однос дужине трга, рачунајући од
тачке обостраног интезивног ширења тротоара, и
најширег дела трга је мањи од 3:1, што се сматра крај -
њом границом прихватљиве пропорције трга. Објекат
палате Албанија, својим хоризонталним и вертикалним
волу меном одговара дубинском објекту оваквог, линеар -
но доминантног трга. Чињеница да је користан простор,
улицом Краља Милана са фрек вентним сао браћајем,
подељен као речним током на два дела, повезана  фун к -
ционално са подземним пролазима, само донекле ума -
њује интезитет коришћења пешачког дела.  Струк тура
трга слична је тргу Пјаца д'Ербе у Верони, који је приб -
лижних пропорција, само мањи, где је повлачењем
улице на једну страну добијен аси метричан пешачки
простор, као тротоар примерених димензија и простор
који се може уредити као прави подужни трг. Можда би
у том смеру требало раз мишљати у контексту унап -
ређења структуре трга – традиционално масовно  ко -
риш ћење овог простора као потпуно пешачког сваке
прве суботе у месецу, указује да би свака транс фор -
мација у корист пешака била значајно унапређење сис -
тема јавних површина Централне зоне. 

Тип Т3 -  Трг Николе Пашића

Троугаони трг са две стране ограничен врло фрек вен-
тним саобраћајницама, а са једне ослоњен на доми -
нантни полукружни објекат некадашњег Дома син дика-
та. Величина трга и изузетан положај у коме се фоку-
сирају визуре из правца Булевара, као и чињеница да
представља завршни мотив потеза, умањује недостатке
троугаоног типа трга. Добра пропорција трга у односу
на окружење, и уређење којим је високо зеленило уз
објекат у залеђу умањило његову доми нацију, као и доб-
ро одређен положај фонтане и споменика Николи Па-
шићу афирмише овај трг за даље унапређење пре свега
у смислу мултифункционалног коришћења, које већ по-
стоји.

Тип Т4 -  Трг ”Плато”

Простор који повезује зону Кнез
Михаилове улице и Студентски
трг, што је истовремено и највећа
предност и највећа мана трга, који
данас има углавном транзитну
улогу. Потенцијал добре пешачке
безбедности, јер се ослања само
на једну саобраћајницу треба да-
ље унап редити испитивањем мо-
гућности повезивања са прошире-
ном пешачком површином која би
обухватила тротоар испред Фило-
лошког факултета, регулацију Ва-
сине и линеарни сквер преко пута
Академског парка, тако да се
јединствено уреде као два повеза-
на трга.

16 И Н Ф О  2 8 - 2 9 / 2 0 1 0

ЈАВНИ ПРОСТОРИТЕМА БРОЈА

� Теразије 

� Поглед са Трга Николе Пашића

� Трг Николе Пашића

� Трг ”Плато”



Општина Стари град, у односу на укупну површину под
скверовима на територији десет градских општина Бео-
града, има највећи удео површине под скверовима од
28%. То је, углавном, последица укрштања мреже ули-
ца под различитим углом или су скверови, названи вен-
ци, остаци простора Јосимовићевим планом предвиђе-
ни за садове - укратко, то су одсечци, саобраћајно не-
функционални, најчешће троугаоног облика или тачка-
стог, када се у њега улива више улица.

Без обзира на, углавном, малу употребну вредност скве-
рова са становишта пешачког коришћења, као и најчеш-
ће троугаони облик, који се не сматра пријатним про-
стором, за типологију компактног блока скверови имају
значајну амбијенталну, понекад функционалну улогу
као проширења јавног простора између блокова, која
омогућава боље услове инсолације и проветравања, а ка-
да су озелењени имају додатну вредност као део систе-
ма зеленила. Иначе, готово сви скверови Старог града
имају ободним објектима јасно ограничену структуру.

Према нето корисној (пешачкој) површини и њеном од-
носу према укупној бруто површини издвојено је пет-
наест јавних простора, означених у графичком прилогу
од С1 – С15, са нето површинама које се крећу од 0,022
hа до 0,23 hа, са изузетком два, која су површине око 0,6
hа.

Следећа критеријумска шема приказује морфолошке и фун-
кционалне карактеристике простора који се може сматрати
сквером и основ је за дефинисање подтипова скверова:

Тип 3 –корисна, нето површина прислоњена једном или
са две стране уз ободне објекте, а остале стране танги-
рају улице - то су скверови означени у графичком при-
логу са С8, С12, С11, С10, С13, С14.

Тип 1: Основни проблем код ових скверова је не -
комфорна пешачка приступачност, јер су са свих страна
окружени улицама као и чињеница да су најчешће су -
више мали за самостално коришћење, а улицом су раз -
двојени од околних објеката и могућности компа ти бил -
ног односа са садржајима приземља у тим објек тима.
Облици су, у зависности од броја улица које са на том
месту укрштају, троугаони или овал ни/тра пезо идни.
Подтип 1а, као озелењен, нарочито када има ква литетно
високо растиње, без обзира на површину,  има вредност
елемента система зеленила.
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карактеристике

морфологија

- Величина – мањи од 0,5 hа
- Однос нето/бруто површине мањи од 50%
- Облик
- Положај улице у однсу на пешачку површину

сквера, попречни профил сквера, ширина тро-
тоара, паркирање у профилу, зеленило и моби-
лијар, и слично

- Висина и врста изградње околних објеката /
ивичних структура сквера

начин
коришћења

- Намене и могућност коришћења ободних
објеката

- Врста саобраћаја и његов интензитет
- Пешачки саобраћај: карактер, интензитет,

дневни распоред, задржавање везано за намене
објеката и независно од њих, и слично

На основу овако формиране критеријумске матрице, 15
постојећих јавних простора на Старом граду, раз врста-
но је у 3 типа и више подтипова:

Тип 1 –острво - корисна нето површина сквера потпуно
окружена улицама

� Тип 1а – доминира зеленило као пејзажно

уређење – то су скверови означени у графичком
прилогу са С1, С2, С3, С4, С5, С6

� Тип 1б – доминира поплочана површина као

пејзажно уређење - то je сквер означен у
графичком прилогу са С9  

Тип 2 –корисна нето површина подељена  улицом по
средини

� Тип 2а –доминира зеленило као пејзажно

уређење то је сквер означен у графичком прилогу
са С7

� Тип 2б–доминира поплочана површина као

пејзажно уређење - то je  сквер означен у
графичком прилогу са C15

Тип 2: То су простори настали повлачењем угаоних
објеката на раскршћу, тако да се око раскрснице фор -
мирају три или четири одсечка слободног неиз грађеног
простора, који, у визуелном смислу, нарочито ако су
јединствено уређени, формирају сквер, подељeн ули -
цама. Форма оваквог сквера зависи од начина и дубине
повлачења и у ткиву густо израђених ком пактних бло -
кова, без обзира на ограничену могућност самос талног
коришћења, због величине и подељености, има вред -
ност ”догађаја на углу”, простора за зеленило, или
простора са споменичко обележје и сл.  

� Сквер код Урбанистичког завода Београда (С6)

� Сквер у Палмотићевиој улици (С7) - пример како је симетричним
повлачењем нових објеката на углу, са обе стране Палмотићеве улице,
подигнутих шездесетих година по узору на старије објекте са друге
стране, добијен озелењени сквер



� ПАРКОВИ

Према дефиницији Програма за урбанистички план си-
стема зелених површина Београда, паркови су пеј зажно
уређене зелене површине, веће од 0,5 hа, опрем љене ос-
новним мобилијаром, дечијим игра лиштима и терени-
ма за игру, намењене за јавно ко ришћење и одржавани
у циљу рекреације и визуелног угођаја. У зависности од
величине, положаја на тери торији града, опремљено-
сти, доминантне функције и гравитационог подручја
који опслужују, могу се издвојити различити типови
паркова, и то: Централни градски парк, Градски парк,
Локални парк и Мини парк. Иако могу бити различити
по својој функцији, овде ће се подела на типове из-
вршити искључиво по њиховим архитектонско-урбани-
стичким карактеристикама, са морфолошког и фун-
кционалног становишта.
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Тип 3: Ово је тип сквера који, због директног ослања-
ња најмање са једне стране на ободни низ објеката има
више потенцијала за квалитетније коришћење у са-
дејству са приземљима контактних објеката, као и мо-
гућност  бољег партерног уређења. Неки од ових скве-
рова су настали укидањем једне од ободних улица, по-
што су предходно припадали типу 1 и то би могао да бу-
де модел за трансформацију неких од скверова типа 1,
уз одговарајуће саобраћајно решење.

� Сквер у Грачаничкој улуци (С13)

� Сквер у Добрачиној улици (С11)

� Сквер Мире Траиловић (С14) � Пионирски парк (П7)

карактеристике

морфологија

- Величина – већи од 0,5 hа
- Заступљеност незастртих (слободних и зеле-

них) површина је већи од 75%
- Облик
- Положај улице и околних објеката у односу

на парк, попречни профил парка, нивелација
терена

- Присуство игралишта, рекреативних терена
и других елемената (вода, скулптура, објек-
ти)

- Висина и врста изградње околних објеката/
ивичних структура парка

- Карактер и врста зеленила, заступљеност зе-
ленила 

начин
коришћења

- Намена ободних објеката
- Врста саобраћаја и његов интензитет
- Пешачки саобраћај: карактер, интензитет,

дневни распоред, задржавање везано за на-
мене објеката и независно од њих, и слично

Тип 1: Најчешће правоугаоног облика, омеђен улицама
са минимум 3 стране и објектима у типологији компак-
тног блока или јавним објектима. Доминантна фреквен-
тност улица и транзитни карактер парка, али, због вели-
чине, квалитета зеленила и партерног уређења, постоји
могућност дужег задржавања. Карактеришу га и близи-
на значајних јавних објеката (музеји, факултети, управ-
ни објекти...). Репрезентативан карактер и историјски
континуитет чине их значајним за град у целини.



Тип 2: Паркови неправилног облика, са најмање 3 стра-
 не окружени саобраћајницама, најчешће тран зитног ка-
рактера. Заступљено високо зеленило, уз значајне јавне
или друге важне објекте. 

Тип 5: Издвојен као посебан тип парка или трга са пар-
ковским елементима, који, захваљујући положају и
струк тури рељефа, има потенцијала да буде - видико-
вац, омеђен са две паралелне стране објектима са ко -
јима је у директном контакту – Теразијаска тераса (П5). 

ТЕМА БРОЈАЈАВНИ ПРОСТОРИ
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� Парк у Влајковићевој улици (П8) � Теразијска тераса (П5)

� Парк ”Пролеће” на Топличином венцу 

� Панчићев парк на Дорћолу  (П3) � Ботаничка башта ”Јевремовац”

Тип 3: Мање парковске површине искључиво репре-
зентативног карактера, без могућности задржавања и
коришћења као рекреативне површине, са ниским пар-
терним зеленилом, испред значајних јавних објеката. 

Тип 4: Правоугаоног или неправилног облика, омеђен
саобраћајницама са једне или две стране и објектима,
углавном стамбеним. Коришћење је различито, од тран -
зитног кретања до дужег задржавања. Ови паркови ви -
ше имају улогу локалних паркова. Доминантно висо ко
зеленило, без значајно изражених елемената скулптуре
или воде. 

Тип 6: Парк ”Пролеће” на Топличином венцу (П10)

- површине 0.35 hа, неправилног, троугласто-тра пе зас -
тог облика, са свих страна окружен саобраћајницама,
јасно омеђен објектима блокова компактног типа. До-
минантно транзитни карактер, али и са могућношћу за-
државања корисника.

Тип7: Ботаничка башта (П4) - специфична парковска
површина, специјалне намене. Иако је јавна, ограниче-
ног је коришћења, ограђена је и саставни је део ком-
плекса Ботаничке баште. По типологији најближа типу
1, али због своје специфичности издваја се као катего-
рија. 

� Парк између Старог и Новог двора



Наведени примери већином су комбинација самих
пасажа и активиране унутрашњости блока, али то не
мора да буде случај. У зони Теразија, Кнез Михаилове
улице, и других важних јавних простора са великом
фреквенцијом пешачког саобраћаја, активирани су
унутрашњи простори неких блокова. Централни са -
држаји: трговина, угоститељство, културни садржаји,
„исцуре” у околне стамбене блокове, и тако се акти -
вирају неизграђени делови унутар блокова. 

� СТЕПЕНИШТА

Слично пасажима (пролазима) и степеништа повезују
пешачке токове, односно отворене јавне просторе. С
обзиром да се Стари град налази на гребену, односно да
је на прилично нагнутом терену, постоје неке зоне у
којима две јавне целине, иако се налазе на малој
удаљености, није могуће повезати саобраћајницом због
нагиба. Јавни пролази – степеништа су најчешће управо
само комуникације трасиране кроз изграђену структуру,
између зграда, без нарочитих садржаја који обично иду
уз пешачке путеве.

� УНУТРАШЊОСТ БЛОКОВА СА ЈАВНИМ

КОРИШЋЕЊЕМ

Процес оживљавања унутрашњости блокова је у време
социјалистичког привредног и урбаног развоја био
спонтан и спорадичан, а изводили су га појединци – за-
натлије и трговци. У периоду социоекономске тран зи-
ције, овај тренд је настављен, с тим што је планерски
усмерен и испраћен. У последњих два десетак година у
оквиру постојећих блокова изграђено је више отворе-
них и затворених тржних центара (Нушићев пролаз,
Тржни центар Миленијум, тржни центар на Обилиће-
вом венцу).

Физичка структура блока је минимално промењена, та-
ко што је отворен један или више пролаза кроз објекте
до унутрашњег блоковског простора. На приземним
етажама отворени су локали, тако да је и постојећа
стамбена намена допуњена комерцијалним или евен ту-
ално културним садржајима. На тај начин је слободан,
неизграђени унутарблоковски простор постао јавни
простор, доступан пролазницима.

� КОРИСНИЧКИ ПРОСТОРИ СА ЈАВНИМ

КОРИШЋЕЊЕМ

Под овим се подразумевају различити отворени прос -
тори који су доступни грађанима за коришћење, а нису
на јавном земљишту. У нашим условима, то су пре -
тежно две врсте простора:

� слободне површине у оквиру комплекса верских об -
јеката (цркава, џамија, синагога);

� слободне површине у оквиру комплекса образовних и
објеката социјалног стандарда чији су власник и/ или
оснивач приватна лица, а не држава, град или оп шти-
на. То могу бити домови за збрињавање поје диних
гру па становника, приватне основне и средње школе,
и слично. 

Обе наведене категорије објеката могу имати дворишне
просторе који су у одређеном режиму и временским ин-
тервалима доступни за јавност. Најчешће нису стално
отворени, већ су ти термини условљени радом објеката.
Слободне површине у оквиру ових комплекса по пра -
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� ПАСАЖИ

Пасажи (пролази) су јавни простори унутар изграђене
структуре – блока. То су пешачки пролази између згра-
 да, или кроз саму приземну етажу објекта. Пасажи се
јављају у блоковима који се налазе између важних и по-
сећених јавних простора, и њима се ови простори фун-
кционално и просторно повезују. Неки од њих су само
отворени пролази, без додатних функција, док један
број њих има и бројне комерцијалне садржаје, који мо-
гу бити мање или више официјелни.

Најважнији пролази на подручју Старог града су:

� Безистан, између Трга Николе Пашића и Теразија; по
својим садржајима и архитектонском обликовању
један од најзанимљивијих пролаза Београда. Из самог
пролаза може се ући у објекте различите намене.

� Чумићево сокаче, у блоку између Теразија, Дома ом -
ладине и Нушићеве улице, у коме се налази тржни цен -
тар са бројним трговинско - угоститељским локалима.

� Спасићев пролаз, између Кнез Михаилове улице и
Обилићевог венца, у коме се налази тржни центар
„Миленијум“.

� Пролаз између Сремске улице и аутобуског терминала
Зелени венац.

� Саборна црква

� Црква св. Александра Невског 



вилу су уређене, осветљене и ограђене, и као такве пред-
стављају квалитетне додатне отворене просторе.

Посебан тип корисничких простора у режиму јавног ко-
ришћења су неизграђени делови парцела објеката раз-
личитих намена, непосредно уз регулацију улице, када
се уређују и користе као интегрални део улице.

� ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ У ОТВОРЕНОМ БЛОКУ

У овиру отворених блокова налазе се неизграђене,
најчешће уређене отворене зелене и поплочане повр -
шине. Неизграђене јавне површине у отвореним блоко-
вима чине: травњаци и озелењени делови, дрвореди, де-
чија игралишта – бетонирана и травната, поплочани де-
лови за седење и игру деце, паркинзи, и слично. Иако
првенствено служе околним станов ницима, јавни про-
стори у отвореним блоковима омогућавају одмор и ре-
креацију и становницима околних, компактних блокова. 

На подручју Старог града, на Дунавској падини налази
се неколико отворених стамбених блокова, који су, по-
ред површина у самом блоку, повезани и са дунавским
приобаљем, што их чини још погоднијим за рекреатив-
не сврхе становника. 

� ЈАВНИ ПРОСТОРИ УЗ ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ

Отворени простори уз јавне објекте, без обзира да ли су
ограђени и контролисани, или у потпуности отворени и
доступни у свако доба дана, улазе у укупан биланс отво-
рених јавних простора. Они се обично налазе на репре-
зентативним локацијама, често у зонама у којима се ме-
шају пословање, комерцијалне делатности, културни
објекти, становање. Доступни су свима, али је задржа-
вање у њима специфичног карактера. Рекреација, спорт,
сувише гласне активности, неприкладни су у овом типу
отворених простора.

Поред административних објеката, слободне површине
основних и средњих школа и објеката културе, такође
имају удео у укупним јавним отвореним просторима. 

� ПИЈАЦЕ

Пијаца (отворена тржница) представља јединствени
пример у типологији јавних простора, како по својим
функционалним карактеристикама, тако и по режиму ко-
ришћења. Поред доминантне функције трговине, про-
стор пијаце поседује и снажан социолошки аспект као
место сусрета и размене. Најновија тенденција у развоју
градских пијаца предвиђа развој вишефункционалних
отворених градских тржница које ће имати могућност
трансформације у зависности од потреба и доба дана. На
тај начин ће један простор бити пијаца у преподневним
часовима, док ће након завршетка радног времена
пијаце, тезге бити уклањане и/или трансформисане, та-
ко да тај локалитет постане трг.

На територији општине Стари град је постојало неко-
лико пијаца кроз историју, али је данас преостала само
једна, Скадарлија (Бајлонијева пијаца). Резултати ан-
кетног урбанистичко-архитектонског конкурса за три
мултифункционалне пијаце, међу којима је била и пи -
јаца ”Скадарлија”, спроведеног у мају 2009. године  по-
служиће као инпут за израду концепта детаљне планске
документације која ће омогућити трансформацију ло-
кације у мултифункционални простор.

ТЕМА БРОЈАЈАВНИ ПРОСТОРИ
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� Јавни простори у отвореним блоковима на Дорћолу

� Скупштина града Београда

� Дом Народне Скупштине 

� Бајлонијева пијаца (Скадарлија)



� ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ КАО ЈАВНИ ПРОСТОРИ

Систем зелених површина представља просторну интегра-
цију различитих типова зелених површина, подржавајући
и обједињујући њихову мултифунк ционалну улогу.

За потребе израде Програма за урбанистички план
система зелених површина Београда, дефинисана је
типологија зелених површина усклађена са законским
оквиром и типологијама европских градова, као и
детаљна анализа и оцена постојећег стања, а у циљу
примене европских стандарда, конвенција и директива.
Типови зелених површина у Студији јавних прос тора
издвојени су на основу критеријума дефинисаних за
потребе израде поменутог Програма, а наведени само
они са функцијом и карактером јавних простора. С
обзиром да је теми студијске и планске разраде система
зелених површина у Београду посвећено неколико
бројева часописа ИНФО - Урбанистичког завода Бео-
града (бр. 3/2003, стр. 3-32; бр. 11/2005, стр. 5-18 и бр.
20/2007, стр. 3-21.) овде је дат само графички извод из
одговарајуће документације.

СПЕЦИФИЧНИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ

� КАЛЕМЕГДАН

Београдска тврђава са простором парка Калемегдан,
утврђена 1979. године за културно добро од изузетног
значаја за Републику Србију, представља слојевит и
веома сложен споменички комплекс, настао у времен-
ском раздобљу од 1. до 19. века. Поред спо меничких,
културно-историјских вредности, пре свега, јединствен
природни положај и позиција, поглед и препознатљиве
пејзажне вредности дају Калемегдану посебну вредност
и лепоту. 

� ПРИОБАЉЕ 

Београдско приобаље, чију окосницу чине две моћне ре-
ке које територију града деле на три дела, са специфич-
ним ушћем и центром - Великим ратним острвом, пред-
ставља непроцењиву вредност и не мериви потенцијал
Београда који превазилази локалне оквире.

Простор приобаља као целине обрађен је Студијом бео-
градског Приобаља (Урбанистички завод Београда, 2007.
год.). У даљем тексту, поред општих одредница везаних за
специфичности београдског приобаља у целини, дата је
анализа дела приобаља на територији општине Стари град.

Као што је целина Приобаља спе цифичан простор у од-
носу на друге просторе у граду, тако је и сегмент при-

обаља у оквиру оп-
штине Стари град
посебан простор који
карактерише доми-
нантно линеаран об-
лик и и карактер јав-
ног простора који
својом лонгитудина-
лном формом пове-
зује дру ге јавне про-
сторе.
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� Детаљни панорамски план (аутор: Александар Станојловић, ЈП
”Београдска тврђава”, 2005.)

� Сектори у зони Приобаља

� Оцена вредности зелених површина



ПЛАНИРАНИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ

Територија Старог града је највећим делом покривена
плановима детаљније разраде који, између осталог,
дефинишу и јавне просторе. Анализа планираних јав -
них простора у важећим, и плановима у изради, по ка-
зује да су планови, углавном, потврдили хори зонталне
габарите постојећих јавних простора, дефи нисане пр -
вим урбанистичким плановима крајем XIX и почетком
XX века. Истовремено, вертикални габарити околних
блокова повећани су планираном новом спратношћу
објеката, јер је, очигледно, при марни за датак планова
био, са ретким изузецима, изградња блокова. 

Преглед синтезне карте планираних јавних простора и
других услова дефинисаних плановима, упућује на за-
кључак да укупни потенцијал Старог града у погледу
јавних простора и одговарајућих садржаја није зна-
чајније унапређен планирањем нових јавних простора
у периоду који покрива важећа, и планска документа-
ција у припреми (1967-2009.), као и да су постојећи
профили јавних простора, и када су задржани као по-
стојећа матрица, често угрожени планираним, непри-
мерено високим, објектима.

Многи важећи планови препознали су појединачне про-
сторе који имају потенцијале за подстицање укупаног
развоја територије, па и нових јавних простора, као што
су Дорћолска марина, као туристичко комерцијални ак-
ценат централне зоне и Дубровачка улица, која пред-
ставља један од главних попречних потеза подручја, за-
тим нови меморијални комплекс Народне библиотеке,
планирани објекат културе и сегмент Карађорђеве ули-
це у оквиру Косанчићевог венца, затим, нови скверови
и проширење Панчићевог парка у Нацрту плана за под-
ручје Дорћола. Међутим, уочљива је неповезаност јав-
них простора ширег окружења и планираних јавних
простора, који остају изолована острва локалног зна-
чаја, чак и кад имају много шири потенцијал.

Пример планиране трансформације унутрашњости бло-
кова ограничених улицама Таковском, Свето гор ском,
Палмотићевом и Џорџа Вашингтона у трг и пешачки
простор, важећим планом из 1992. године показује да
су, чак и када постоје у плану, нове планиране јавне по-
вршине угрожене током читавог спровођења плана.
Наиме, изградња поменутог прос тора у протеклом пе-
риоду доводи у питање реализацију читаве идеје ам-
бијенталног унапређења структуре компактног блока,
територије, коју карактерише управо недостатак јавних
простора.

Велики потенцијал подручја је у чињеници да је еви-
дентиран велики број девастираних и неуређених про-
стора/блокова чија ће трансформација у градске по-
словно – комерцијалне центре допринети значајном
раз воју територије у целини. Ово је посебно значајно са
аспекта подручја Дорћола, које припада централној зо-
ни Београда и представља контактну зону градског јез-
гра са дунавском обалом, тако да постоји маневарски
простор за планско унапређење и развој јавних просто-
ра Старог града.

Сигурно је да су планови неопходан основ за дефи -
нисање јавних простора али, простор Старог града то
показује, нису довољни. Први и свеобухватни урба нис -
тички план Вароши у шанцу из 1867. године третирао
је и целину проблематике јавних простора. Међутим,
приликом реализације плана неке од нај лепших идеја
везаних за јавне просторе, као што су ”садови”, као
прстенасти систем зелених површина око Вароши у

шанцу, занемарени су у корист изградње. То упућује на
закључак да је за целовито урбанистичко осмишљава-
ње и планирање јавних простора неопходна дугорочна
градска политика, од дефинисања стратегије развоја
мреже и система јавних простора, до ин струмената и
мера за њихову реализацију. 

Постоји и читав низ урбанистичких мера којима је мо-
гуће унапредити и потпуно регулационо дефинисане
јавне просторе, повезујући их у осмишљени систем јав-
них простора, на пример, унапређењем постојећих пар-
цијалних пешачких токова као што су Улица краља Пет-
ра, Обилићев венац и Коларчева, који су саставни део
главне пешачке зоне, стварањем веза централне зоне и
дунавске падине са Косанчићевим венцем и даље, са
савским приобаљем. Концентрисана места атракције,
историјски значајна места, места битна за идентитет
града треба адекватно обележавати и користити као по-
везујуће елементе у мрежи јавних простора. 

УЧЕШЋЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЈАВНИХ ПРОСТОРА

ПО ТИПОВИМА У УКУПНОЈ ПОВРШИНИ

ОБУХВАТА И ПО КАРАКТЕРИСТИЧНИМ

ЗОНАМА 

Један од циљева анализе је и отварање теме нумеричког
одређивања учешћа различитих типова јавних просто-
ра у оквиру карактеристичних изграђених зона, као и да
се одреди њихово укупно учешће у изграђеном ткиву
Старог града. Из анализе су искључене специфичне, ве-
лике, самосталне јавне површине као што су Кале мег -
дан и приобаље. Исто тако, зоне Г1, Г2, Д1 и Д2 су ис-
кључене из обухвата анализе, иако су у табели Учешће
јавних простора у карактеристичним зонама, приказа-
не њихове површине као површине неструктуираних
зона за трансформацију у дорћолском делу приобаља,
са незнатним учешћем јавних површина у њима. Ис-
кључивање специфичних и неструктуираних зона из
анализе, омогућава да се за за изграђено, доминантно
компактно ткиво, Старог града (и поред две зоне у типу
отворених блокова, означених као Б4), утврди процен-
туално учешће површина основних типова јавних про-
стора (сквер, трг, парк, улицa) у односу на изграђене по-
вршине.

Иако процентуално учешће и типолошка структура јав-
них простора у оквиру неке изграђене територије нису
једини критеријуми за дефинисање квалитета опре-
мљености посматране зоне јавним просторима, ови по-
даци ће бити од значаја за поређење са осталим дело-
вима града у следећим фазама Студије јавних просто-
ра Београда, јер изграђени део територије Старог града
представља урбано најразвијенију типологију компак-
тног блока дела Београда на десној страни Саве, и има
основа да буде, у наредним фазама Студије, размотрен
као модел опремљености компактних блокова јавним
просторима, наравно уз примену и других критеријума
који одражавају специфичности појединих делова гра-
да.

Изграђену територију Старог града, која је предмет ана-
лизе, представљају зоне А1, А2 (Теразијски гребен), Б1,
Б2, Б3, Б4 (Савска и Дунавска падина), В1, В2 (зракасто
постављена улична мрежа) и ТТ (Теразијска тераса). 

Од укупне површине посматране изграђене територије,
јавни простори заузимају око 34,2%. 

Највећи удео јавни простори, имају у зонама Тера-
зијског гребена А1 и А2 (41,7%). Повољне топографске
и историјске околности утицале су да се дуж Тера-
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зијског гребена, развојем комуникација и садржаја чар-
шије, развије и одговарајући јавни простор. Сва четири
трга Старог града налазе се на овом простору, као и два
највећа парка - Академски парк и парк уз Скупштину
града. У овим зонама развијени су сви типови јавних
простора. Укупно учешће јавних површина у остале две
зоне је приближно исто - 33% (Б) и 30% (В), док је
учешће у зони ТТ (Теразијска тераса) изузетно велико
(48,4%), али није референтно јер се сама зона ТТ са-
стоји од једног блока у коме је доминантна површине
парка, означеног у студији са С5.

Улице, као јавни простори чине око 25,3% изграђене те-
риторије Старог града.

Највеће процентуално учешће улица је у зони Б2 - Ва-
рош у Шанцу до Душанове улице, где износи око 38%,
у којој је заиста, улична мрежа, са становишта профила
(12м до 19м) и релативно малих блокова, најбогатија и
представља посебну вредност и обележје амбијента. Ве-
лики број улица овде има двоструки, или бар једно-
струки дрворед, па чак ни, углавном повећана, верти-
кална регулација ободних блокова, која се може прати-

ти и посредно, преко изузетних густина становања у
блоковима ове зоне, захваљујући поменутим карак те -
ристикама уличне мреже, нису значајније нарушиле ква-
литет јавног простора. Улица Страхињића Бана је при-
мер како амбијенталне вредности улице, профил, дрво-
ред, стимулишу развој садржаја, све до бренда. У зона-
ма где урбану структуру чине велики блокови, са ули-
цама стандардног профила и без много одступања у од-
носу на поменуте профиле у зони Б2, процентуално
учешће улица у односу на изграђено ткиво је знатно ма-
ње, као у зонама В1 и В2 (око 22%), А1 и А2 (око 21%). 

На другом месту, по учешћу у укупној површини из-
грађеног дела посматране територије, су паркови. Они
заузимају око 7% посматране територије. 

Највећи број (5) паркова је у зонама А1 и А2, односно
Теразијском гребену са Улицом Кнез Михаиловом, са
највећим учешћем парковских површина у оквиру ових
зона од 11%, у односу на друге посматране зоне, где се
распон учешћа парковских површина креће од 1,6% до
14,8%. Највећи део поменутих парковских површина у
зони А су историјско наслеђе.

Однос јавних простора међусобно*
скверови м2 % тргови м2 % паркови м2 % улице м2 % укупно %

C2 670 T1 12350 П2 19500 A 127276
C3 820 T4 3300 П6 3370 B 309490
C13 390 T2 20800 П7 29500 V 146726
C12 6000 T3 16200 П8 7500 TT 8454
C1 670 П9 9100
C11 1240 П10 3600
C8 1050 П3 11200
C9 2320 П4 48100
C10 490 П5 12900
C4 1750
C5 270
C6 520
C15 330
C7 470
C14 1125

УКУПНО 18115 2 52650 7 144770 18 591946 73 807481 100

УЧЕШЋЕ ЈАВНИХ ПРОСТОРА У КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ЗОНАМА

зона подзо-
на

Површина
зоне

м2

Површина
скверова

м2

Површине
тргова м2

Површина
паркова м2

површи-
на улице 

м2

укупно
јавних

површина
А А1 291291 C2 670 0.23% Т1 12350 4.24% П2 19500 6.69% 79524 27.30%

C3 820 0.28% Т4 3300 1.13%
A2 317887 C13 390 0.13%

Т2 20800 6.54% П6 3370 1.06% 47752 15.02%
Т3 16200 5.10% П7 29500 9.28%

П8 7500 2.36%
П9 9100 2.86%

укупно А 609178 1880 0.31% 52650 8.64% 68970 11.32% 127276 20.89% 250776 41.17%
Б Б1 231564 C12 6000 0.98% П10 3600 0.59% 67370 29.09%

Б2 388269 C1 670 0.17% 146494 37.73%
Б3 308197 C11 1240 0.40% 92839 30.12<5
Б4 75906 П3 11200 14.76% 2787 3.67%

укупно Б 1003936 7910 0.79% 0 14800 1.47% 309490 30.83% 332200 33.09%
В В1 373863 C8 1050 0.28% П4 48100 18.87%

C9 2320 0.62%
C10 490 0.13%

В2 302852 C4 1750 0.58%
C5 270 0.09%
C6 520 0.17%

C15 330 0.11%
C7 470 0.16%

C14 1125 0.37%
укупно В 676715 8325 1.23% 0 48100 7.11% 146726 21.68% 203151 30.02%

ТТ 44084 П5 12900 29.26% 8454 19.18% 21354 48.44%

укупно А,Б,В и ТТ 2333913 18115 0.78% 28366 1.22% 144770 6.20% 591946 25.36% 807481 34.60%

Г Г1
Г2

укупно Г 442806 15313 3.46%
Д Д1

Д2
укупно Д 465234 2326 0.50%



На трећем месту по учешћу у укупној површини изгра-
ђеног дела посматране територије су тргови. Они зау-
зимају око 1,2% посматране територије.

Међутим, када се узме у обзир да се сви тргови налазе
у зонама А1 и А2, односно Теразијском гребену са Ули-
цом Кнез Михаиловом, где заузимају око 8,46% по-
вршине ових зона, што говори о томе да постоји кон-
центрација овог типа јавних површина само на једном
делу посматране територије (зоне А1 и А2 предста-
вљају приближно једну четвртину површине обухватa
анализе).

На четвртом  месту по учешћу у укупној површини из-
грађеног дела посматране територије су скверови, иако
су, као тип концентрисаног јавног простора најбројнији
(15). Они заузимају око 1,0% посматране територије. 

Највеће учешће и бројчано (8) и у погледу површине
(око 1,2%) имају у зони В на Дунавској падини (В1– де-
лимично регулисана мрежа старих улица и В2 – планска
структура по зракастом систему улица), што је и логич-
но обзиром на структуру урбане матрице овог дела Ста-
рог града, где се на раскрсницама дијагонално постав-
љених улица јављају саобраћајно неупотребљиви од-
сечци, од којих су формирани скверови.

Појединачни јавни простори, разврстани по типовима
упоређени су и међусобно, како би се утврдило учеш-
ће појединих типова у укупној јавној површини (на-
равно, без изузетих делова који су наведени). Од укуп-
не јавне површине највећи део заузимају улице 74%, за-
тим паркови 20%, тргови 4%, и, иако их има највише (15
скверова) скверови заузимају само 2% од укупних јав-
них површина, како је приказано у табели Однос јавних
простора међусобно.

АНАЛИЗА АТРАКТИВНОСТИ ПОДРУЧЈА

СТАРОГ ГРАДА

Подручје општине Стари град је по свим аспектима
најзначајнији градски простор, изузетно високог степе-
на атракције и, као последицu тога, представља и веома
значајано саобраћајно чвориште у коме се преплићу и
сустичу сви примарни саобраћајни системи, што овом
подручју обезбеђује веома висок степен комуникатив-
ности са другим деловима града.

Становништво

На општини Стари град према попису становништва из
2002. године живи око 58,000 становника што чини око
4,5% од броја становника Београда у границама Гене-
ралног плана. У односу на подручје општине највећа
концентрација становника уочава се на Дунавској па-
дини гребена од Симине улице према Улици цара Ду-
шана као и на простору од Косовске улице на север пре-
ма Ботаничкој башти и Улици Ђуре Ђаковића. Са нешто
мањом густином становања је подручје према Савској
падини (Косанчићев венац).

Запослени по месту рада

За разлику од броја становника општине Стари град,
чије учешће у укупном броју становника на подручју
Генералног плана не прелази 5%, број запослених по
месту рада је око 73,000 што у односу на запослене на
подручју Генералног плана износи око 17%. Ово пока-
зује да је број запослених на овој општини за око 26%
већи од броја становника. 

Док је највећа густина настањености уочена на Дуна-
вској и Савској падини највећа концентрација запосле-
них по месту рада јавља се, у урбанистичким зонама
које покривају најуже централно подручје, на правцу
Студентски трг, Трг Републике, Теразије, Трг Николе

Пашића, Славија. Поред овог правца, зоне са највећом
концентрацијом запослених по месту рада су подручје
Обилићевог венца као и подручје према Македонској
улици и Булевару деспота Стефана.

Упоредни приказ броја становника и броја запослених
по урбанистичким зонама показује да је у појединим
урбанистичким зонама, које покривају најужи централ-
ни простор и који се простире од Калемегдана до Трга
Николе Пашића и Теразија, број запослених по месту
рада значајно већи од броја становника. Информације о
броју корисника и њиховој просторној дистрибуцији
унутар општине непосредно указују на степен атрак-
тивности појединих делова простора.

Пословни садржаји

Просторни размештај пословних јединица као и њихо-
ва концентрација, исказана односом површине послов-
них јединица и површине урбанистичке зоне, показује
високу подударност са просторном расподелом запо-
слених по месту рада. И у овом случају су урбанистич-
ке зоне које покривају центар на правцу Калемегдан –
Трг Николе Пашића - Славија са највећом концентра-
цијом пословних јединица. 

ЈАВНИ ПРОСТОРИ И САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМ
ГРАДА

Имајући у виду разматрања, која илуструју степен ат-
рактивности Старог града у погледу концентрације цен-
тралних садржаја, у овом поглављу се анализирају по-
следице атрактивности подручја у виду концентрације
различитих категорија корисника простора и њихов од-
нос са саобраћајним системом града.

Број дневних (I-Ц) путовања у односу на укупан број

Током израде Транспортног модела Београда, 2005. го-
дине, спроведена је анкета у домаћинствима којом при-
ликом је добијен податак да се у Београду у току дана
оствари 2,880,394 путовања. Ова путовања обухватила
су све сврхе путовања остварена свим средствима пре-
воза (индивидуални превоз, јавни превоз, пешице). Уо-
чава се да су по броју укупних путовања, која се оства-
ре на подручју општина, најатрактивније општине Но-
ви Београд, Стари град и Земун. 
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ршне станице на терминусима „Трг Републике” и „Сту-
дентски трг“, ”Беко” и „Пристаниште“, док преостале
линије пролазе дијаметрално преко Трга Републике или
га тангенционално опслужују. 

Мрежа линија ЈГС-а која је положена кроз најужи град-
ски центар као и дуж саобраћајница у непосредној  бли-
зини, чини окосницу јавног превоза Београда. Трг Ре-
публике, формиран као тачка на којој се укрштају че-
тири саобраћајна правца, у непосредној близини пе-
шачке и трговачке зоне града, окружен пословним, кул-
турним, образовним и другим садржајима, има посебан
значај у дефинисању концепта функционисања и раз-
воја јавног саобраћаја. Локације централних градских
терминуса су већ деценијама предмет анализа са циљем
да се пронађу нови простори ван најужег центра за њи-
хово дислоцирање, али се осим извесне редукције броја
полазно-завршних линија нису пронашла одговарајућа
решења. Парцијално решавање проблема терминирања
возила јавног превоза, трагање за новим локацијама уз
низ ограничавајућих фактора у широј зони центра гра-
да, пре свега просторних, није дало резултате који би
измештањем терминуса обезбеђивали квалитетно и
неометано функционисање јавног превоза.

Бициклистички саобраћај

Дуж обала Дунава и Саве од марине Дорћол до Бранко-
вог моста и даље до Аде Циганлије изграђена је бици-
клистичка стаза која је на простору општине Стари град
у дужини од 3,0 км. У подручју Бранковог моста она се
лифтом повезује за бициклистичким правцем према Но-
вом Београду. Велики недостатак ове бициклистичке
трасе је што са ње нема даљих продора у дубину град-
ског подручја. И ова активност биће могућа након из-
двајања привредног и транзитног саобраћаја на обод
централног подручја, чиме ће се створити услови за
формирање зона са „умиреним” саобраћајем, те ће се
ослобођени капацитети уличне мреже моћи препусти-
ти функцији пешачког и бициклистичког саобраћаја.

Паркирање возила

Једна од основних карактеристика, везаних за стање
пар кирања у старом језгру Београда је, да је број захте-
ва за паркирањем значајно већи од расположивог броја
регулисаних паркинг места и да се за паркирање у
највећем проценту користе улични профили. 

Истраживањем2) је утврђено да се при максималном оп-
терећењу у ”Кругу двојке” (око 15000 возила) на улич-
ним фронтовима паркира чак 90%, а у гаражама и уре-
ђеним паркиралиштима 10% свих возила. Од паркира-
них на уличним фронтовима око 50% њих паркирано је
на тротоарима. 

Поред капацитета у уличним профилима у широј зони
најужег централног подручја налазе се три јавне гара-
же и то: 

� гаража на Обилићевом венцу капацитета 629 паркинг
места, која је најближа пешачкој зони Кнез Михаило-
ве улице; 
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Расподела на средства превоза

Анализа дневних путовања, која почињу и завршавају
на општини Стари град показала је, да је у расподели на
средства превоза доминантан јавни превоз, чије се
учешће креће око 61 %. Следећи по учешћу у расподе-
ли на средства превоза је саобраћај који се остварује пе-
шице и чије учешће износи 25 %. Са најмањим учешћем
је путнички ауто који је заступљен са 14 %. 

Улична мрежа (индивидуални саобраћај)

И поред чињенице да је заступљеност виших функцио-
налних рангова релативно мала у постојећем стању,
подручје Старог града опасују и кроз њега пролазе вео-
ма важни примарни магистрални саобраћајни правци.

Општа карактеристика примарне уличне мреже овог
подручја је да је она са формираним и веома чврстим
регулацијама, релативно скромних капацитетних ка-
рактеристика што у вршним сатима има веома негати-
ван утицај на одвијање саобраћаја, обзиром да су на
мрежи присутна возила свих категорија.

Како још увек нису реализоване алтернативне могућ-
ности у повезивању појединих градских простора, које
би омогућиле ободно вођење привредног саобраћаја као
и саобраћаја који нема за циљ уже градско језгро, није
било могуће спровести значајнију редукцију и сегрега-
цију саобраћаја на овом подручју.  

Пешачки саобраћај

Најзначајнији пешачки потез у Београду, у форми ули-
ца и зона, формиран је на правцу Теразије – Трг Репуб-
лике – Калемегдан,  дуж Кнез Михаилове улице и дело-
ва попречних улица. Такође, један од најзначајнијих и
најатрактивнијих пешачких простора је Трг Републике
ка коме се у току дана упути преко 50000 пешачких кре-
тања, а у вршним сатима на Тргу се стално налази од
3500 до 4700 пешака.1) На општини која лежи на оба-
лама две реке, у постојећем стању, нема формираних
директних веза које би централно подручје повезивале
са приобаљем. Њихов директан продор према обали
оне могућен је магистралним правцем Карађорђеве ули-
це и двоколосечном железничком пругом, а  према  цен-
тралном подручју Кнеза Симе Марковића - Париском
улицом.

Јавни градски саобраћај 

Подручје Старог града опслужено је са 32 линије јавног
градског саобраћаја од чега 5 трамвајских, 7 тролејбу-
ских и 20 аутобуских линија. Од укупног броја линија
које опслужују ово подручје 22 линије има почетно-зав-

1) Саобраћајна студија подручја Трга републике, септембар 2006.,
Урбанистички завод Београда, ЈУП

2) Истраживање карактеристика паркирања у централној зони
Београда са предлогом мера за побољшање услова паркирања,
Институт Саобраћајног факултета Београд, Урбанистички завод
Београда, ЈУП, Београд 2003.

� Саобраћајна мрежа на подручју Старог града



� гаража у улици Народног фронта капацитета 318 пар-
кинг места и 

� гаража Пионирски парк капацитета 450 паркинг ме-
ста.

Стање у овом сегменту саобраћаја захтева активности
на повећању ефикасности јавног градског саобраћаја,
његовим издвајањем на независне трасе, како би јавни
саобраћај био ефикаснији у опслуживању централног
подручја али у исто време и реализацију нових гараж-
них капацитета који би били лоцирани испод јавних
уличних профила.

ОДНОС ЈАВНИХ ПРОСТОРА И СТАМБЕНИХ

ЗОНА

Највећа концентрација становника Старог града, упра-
во је у зонама које се наслањају на делове територије
општине где је највећа концентрација јавних простора.
Јавни простори у историјском језгру, као што је Стари
град, поред значаја за град у целини, имају и локални
карактер и доприносе подизању квалитета стамбених
јединица у близини којих се налазе, па тако и генери-
шу атрактивна места за становање.

Поред активног коришћења за забаву и рекреацију, јав-
ни простори  у склопу стамбених зона представљају и
места на којима становници бораве и користе их као ме-
ста окупљaња. Када се идентификују са својом околи-
ном и доживљавају је као ”свој” простор, управо ста-
новници самоиницијативно, на јавним површинама у
околини, организују забавно рекреативне манифеста-
ције локалног карактера.

Стамбени блокови у близини којих нема концентриса-
них јавних површина типа сквер, парк, визуелно и фун-
кционално представљају монотоне потезе, неатрактив-
не са аспекта пешачких токова. За простор највећег де-
ла територије зоне Б3 у Дунавском приобаљу, може се
рећи да припада тој категорији, јер осим улица и једног,
неуређеног парка, не постоје други облици јавних про-
стора. 

Закључак је да је кроз планирање становања, као и свих
осталих намена, неопходно дефинисати систем јавних
простора, како на градском нивоу, тако и на локалном,
како би се, повезивањем постојећих и нових јавних про-
стора, омогућили атрактивни и пријатни токови крета-
ња како посетиоца и туриста, тако и становника. Тако-
ђе је неопходно, поред градских служби, укључити и
становнике околних блокова у одржавање и бригу о јав-
ним површинама.

ЈАВНИ ПРОСТОРИ И ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ

Општина Стари град је по површини пословног про-
стора на петом месту, у оквиру десет градских општи-
на, док је по броју објеката на првом јер има преко 8,000
објеката на својој територији (учешће је 22.5%).

У Старом граду налази се велики број атрактивних
садржаја (ресторана, хотела и мотела, трговина на ма-
ло и велико, музеја, галерија и збирки, уметничких ус -
танова, факултета и др.).

Угоститељски објекти и комерцијални садржаји

У 11 београдских општина хотели и мотели имају бли-
зу 191,000 м² у 124 објекта. Стари град је по површини
објеката трећи (иза Новог Београда и Врачара) али је по
њиховом броју на првом месту.

Највише ресторана (преко 37%) се налази у Старом гра-
ду. Они имају преко 42,000 м², што представља 1.9%
укупне површине објеката у Старом граду. Ресторани
учесвују са 3.2% у укупном броју објеката у Старом
граду. Укупно 259 ресторана налази се у 78 улица. У
улици Страхињића Бана се налази највише ресторана.
Површину преко 100 м² има 107 ресторана док само
шест ресторана има површину већу од 1000 м².

Стари град има преко 123,000 м² пословног простора у
трговини на мало. По томе се налази на четвртом месту
(9,5% учешћа у површини коју има 11 општина) док је
по броју објеката на другом месту (иза Новог Београда)
са учешћем преко 20%. У Старом граду објекти трго-
вине на мало се налазе у 100 улица. Више од десет об -
јеката постоји у 24 улице. Шеснаест улица има више од
20 објеката. У осам улица је 2008. године било више од
30 објеката трговине на мало. У њима има 426 објеката
(то је 41,4% броја објеката трговине на мало). Њихова
површина је преко 50,500 м² што представља 49,1% по-
вршине објеката трговине на мало.

Објекти културе и објекти образовања  

Музеји, галерије, збирке - у овој области Стари град је
најзначајнија општина у Београду  јер има 26 објеката
што представља око 84% укупног броја ових објеката.
Они имају преко 60% учешћа у укупној површини му-
зеја у једанаест посматраних општина.

Поред музеја, галерија и збирки значајан јавни простор
у Старом граду представљају позоришта и концертне

агенције. Позоришта и концертне агенције у Старом
граду се налазе у 13 улица. Најзначајнији објекти су На-
родно позориште у Француској улици и Коларчев На-
родни Универзитет на Студентском тргу који има преко
1,700 м².

ТЕМА БРОЈАЈАВНИ ПРОСТОРИ
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� Mузеји, галерије и збирке на територији општине Стари град

� Зоне са доминантном функцијом становања на територији
општине Стари град



ПОСТОЈЕЋЕ ПРОСТОРНЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ

ВЕЗЕ ЈАВНИХ ПРОСТОРА

Oпштина Стари град са најближим деловима суседних
општина представља центар читавог Београда. Ма ко -
лико да се Београд просторно увећао, његов центар
остао је скоро на истом месту као пре сто година, без
обзира што то није геометријски центар насељене тери -
торије. Захваљујући морфолошким карактерис тикама
терена на којем је Београд настао и развијао се, фор -
мирана је структурално чврста и специфична мрежа јав -
ног градског простора чију окосницу на гребену чини
потез Славија - Теразије - Кнез Михаилова - Београдска
тврђава са Калемегданом, а подножје зона београдског
приобаља са улицама: Карађорђевом, Булеваром Вој -
воде Бојовића и Дунавском, као јаким саобраћајним
правцима, односно шеталиштима дуж савског и дунав -
ског кеја, као пешачким кому никацијама. Ова два ос -
новна структурална елемента мреже јавних градских
простора Београда дели висинска разлика од око 20 м,
тако да попречне просторне и функционалне везе, које
повезују мрежу, чине улице и два степеништа-саобра -
ћајне и пешачке комуникације - које се, у мањем или
већем у нагибу, спуштају од гребена према савском,
односно дунавском приобаљу.

Историјски развој града и морфологија терена учинили
су да су се подужне комуникације доследно развијале,
пратећи процес трансформације Београда и урба -
низације простора од центра према рубним деловима,
односно да је и физичку форму и функцију пратио ви -
зуелни идентитет простора који се паралелно фор ми-
рао. Атрактивни садржаји привлачили су и прив лаче
посетиоце, а њихово присуство се опет даље одражава
на бољу понуду и боље уређење простора. Ова про-
сторно-функционална спирала која се шири, заправо би
се могла сматрати динамичким и временским дијагра-
мом развоја јавног градског простора и његових фун-
кционалних веза. Главни правци пешачких кретања
прате улице где су највеће концентрације трговачких и
занатских радњи, и обратно, неке велике концентрације
трговине и занатства дошле су као последица форми-
рања пешачког правца тамо где се налазе дестинације
према којима се пешаци крећу.

Насупрот подужним просторним и функционалних ве-
зама које се крећу по изохипсама или савладавају мање
нагибе, савладавање велике висинске разлике између
приобаља и гребена учинило је попречне комуникације
као везне елементе у матрици Београд ских улица неоп-
ходним, али помало запостављеним, поготово са аспек-
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У свим областима образовања (основном и средњем
образовању, вишем и високом образовању и осталом
образовању) у једанаест београдских општина, у 2008.
години, је било 587 објеката чија је површина преко
2,000,000 м².

У основном и средњем образовању, у 11 београдских
општина, 2008. године било је 283 објекта (48% укуп-
ног броја објеката у области образовања) чија је по-
вршина била око 1,500,000 м² (преко 72% укупне по-
вршине образовања). Основно образовање је имало 197
а средње образовање 86 објеката. У општини Стари
град је било 26 објеката (око 22,8% укупног броја об -
јеката у образовању) чија је површина била око 113,000
м² (преко 5,6% површине укупног образовања у овој оп-
штини). Десет објеката припада основном а шеснаест
средњем образовању.

Више и високо образовање, у Старом граду у укупном
вишем и високом образовању 11 београдских општина
у површини објеката учествује 26,3% а у броју објека-
та 39,3%. Највише објеката у овој области налази се на
Студентском тргу (15 – 28%) и у улици Кнеза Михаила
(7 – 13%). Објекти на Студентском тргу имали су укуп-
но преко 38,600 м² (32,2% укупне површине вишег и ви-
соког образовања у Старом граду) док је површина
објеката у Кнез Михаиловој улици била преко 11,600 м²
(9,7% учешћа).

� Основно и средње образовање на територији општине Стари град

� Више и високо образовање на територији општине Стари град � Пешачки токови на територији општине Стари град



та пешачких комуникација, док су са аспекта саобра-
ћајног коришћења постале недовољне за саобраћај ка-
кав данас познајемо.

Железнички колосеци, који окивају Београд целим под-
ножјем, генерално, представљају готово непре мостиву
препреку развоју просторних, функционалних, па и ви-
зуелних веза јавних простора Београда, посебно према
дунавској обали. У садашњем режиму железничког са-
обраћаја и коришћења простора од стране железнице,
све функционалне везе са Дунавским приобаљем сведе-
не су на подвожњаке, а непосредни контакт пешака са
реком је потпуно онемогућен, јер улице, које се од цен-
тралне зоне Старог града спуштају према Дунаву, зав-
ршавају на колосецима. Континуитет јавног градског
простора, па тиме ни функционалних и других веза у са-
мој зони приобаља такође није успостављен, а недостају
и жељене дестинације, иако приобаље, потенцијално,
представља једну од највећих вредности Београда. Као
доминантно јавни простор, зона приобаља би сама тре-
бало да чини линеарни систем међусобно повезаних ма-
њих јавних простора, који би попречним комуника-
цијама био повезан са центром града. 

Постојеће и функционалне везе, а посебно везе са оба-
лама, потребно је унапредити активирањем неких пра-
ваца који су за сада још неразвијени, због слабог ко-
ришћења дестинација према којима су усмерени, као
што је, на пример, правац према путничком приста-
ништу на Сави, које треба да прерасте у капију града са
реке, са већим бројем домаћих и страних бродова и бо-
гатијим и атрактивним пратећим садржајима, као и пре-
ма марини ”Дорћол” на Дунаву, која се планира као нау-
тички центар међународног ранга и простор разноврс-
них градских садржаја.

ЈАВНИ ПРОСТОРИ – ИДЕНТИТЕТ,  ВИЗУРЕ И

ПРОСТОРНИ РЕПЕРИ

Практично, цела општина Стари град је јавни простор
у односу на Београд као целину. 

Београд је прво Тврђава, а онда све друго. Градовима
који настану на узвишици основна предност била је ре-
лативна безбедност; зато су и настајали на таквим ме-
стима. Притом је нарочито савска страна била погодна
за одбрану, јер је стрмија од дунавске. Данас она има и
у пејзажу већу атрактивност али је зато приступ реци
овде тежи, одсек висине око 20м прати њен доњи део
изнад Карађорђеве улице, још доста дуго од Калемег-
дана на југ. Ваљда је зато главно београдско приста-
ниште у турско време било на Дунаву, не на Сави. Веза
са светом прешла је на савску страну тек када су орга-
низацију територије преузели Срби, првенствено због
потребе њихове везе са Земуном, преко кога се онда иш-
ло у ”тај свет”. Та, стрмија страна београдског гребена
која је окренута Сави, а која је отежавала приступ реч-
ној обали, дала је неколико локалитета који су одавно
били запажени као потенцијали од кључног значаја за
визуелни доживљај београдског пејзажа. Уопште, нај -
лепше визуре у општини Стари град далеко прелазе гра-
нице општине и морају се третирати у интеракцијама са
најудаљенијим деловима града. Третман изузетних по-
зиција у оквиру Калемегдана као збирног видиковца ев-
ропског ранга, захтевају следеће локације:

1. западни завршетак бедема код Сахат-куле према
Сави, изнад тзв. Гробнице хероја, кота 126,3 уз ос та -
ле правце, сагледиве одатле, посебно важна пано рама
савског амфитеатра са Саборном црквом, која је ушла
у Добровићев „Урбанизам” и у прве раз гледнице Бео -
града намењене свету; 

2. тераса на коти 113,6, где је Мештровићев „Победник”
40 м изнад реке (на 100 м од ње), са сличним ус ло -
вима сагледавања;

3. потез главног шеталишта изнад Саве, са два репера на
крајевима – Француском амбасадом и Победником.
Цео потез првобитно је био замишљен као партерно
решење (упор. енциклопедију „Свезнање“, 1938.).
Дуж читавог шеталишта отварају се, сукцесивно,  ви -
зуре на Земун, Нови Београд, Чукарицу.

Још један простор у овој општини треба издвојити као
максималан изазов за градитеље, а то је, за сада недо -
вољно дефинисан, део дуж дунавске обале. Атрак тив -
ност пружају визуре уз Дунав, узводно, у правцу где
Дунав због своје огромне ширине личи на море; и низ -
водно, где се већ наилази на брдовито залеђе, добро саг -
ледиво због повољног односа према кривини речног
тока. Визуре ка Сави и Новом Београду низ улицу Кра -
ља Петра, Бранкову улицу и, нешто краће низ Велике
степенице, као и са платоа испред спо меника Мики
Петровићу Аласу у Улици Косанчићев венац, на самом
одсеку према Карађорђевој улици су, такође, значајне
и условљавају одговарајуће уређење јавних простора
дуж којих се пружају, нарочито у погледу постављања
стубова јавног осветљења и дрвореда. Још једна дуга
визура дуж Улице Деспота Стефана Лазаревића ка Ми -
лића брду и коти Брестићи изнад Вишњице, заслужује
да буде поменута, јер непосредно везује урбани амби -
јент са природним, брдовитим окружењем југоисточне
обале Дунава. 

ТЕМА БРОЈАЈАВНИ ПРОСТОРИ
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� Поглед са Калемегдана на Велико ратно острво 

� Поглед са Калемегдана
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ЈАВНИ ПРОСТОРИТЕМА БРОЈА

КОНТЕКСТУАЛНИ ОКВИР РАЗВОЈА И

УНАПРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПРОСТОРА СТАРОГ

ГРАДА 

У овом одељку дати су изводи из докумената и оп -
редељења стратешког карактера, као и закона од непо -
средног утицаја на планирање развоја јавних простора
града, у циљу одређивања минималног оквира у коме се
решава развој јавних простора, пошто се, анализом по-
стојећег стања, представљеном у пред ходном тексту,
сагледају основни проблеми, потенцијали и ограниче-
ња просторног развоја.

� СТРАТЕШКА ОПРЕДЕЉЕЊА БЕОГРАДА  

Иако изгледа да још увек нисмо у ситуацији да одређе-
на стратешка опредељења имају директне импликације
на сопствену реализацију у смислу финансијске под-
ршке, управо се за ову Студију може рећи да је почетак
реализације једног од приоритетних пројеката главног
стратешког документа града, Стратегије развоја града
Београда, још увек у Нацрту. У контексту опредељења
Стратегије за два темељна принципа развоја града, од
којих је први увођење еколошке свести и идеје о
неопходности одрживе природне и животне средине, а
други јачање принципа идентитета града Београда и
његових препознатљивих географских и културних
целина, као предуслов вишег нивоа привлачности за
његове грађане, пословне људе, инвеститоре и госте,
дефинисан је и циљ унапређења идентитета целине и
делова Београда са својим приоритетним пројектима.
То су израда Студије јавних простора централне зоне

града и Ревитализација Косанчићевог венца и

рехабилитација Савамале.

� ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Културни значај, археолошка слојевитост и историјска
комплексност простора Старог града представљају не-
 мерљиву вредност не само Београда, већ и укупне
српске културне баштине. Стари град по концентрацији
и значају урбаних функција заузима веома значајно ме-
сто, имајући у виду да је велики број најзначајнијих ин-
ституција културе Србије управо ту сконцентрисан. У
контексту свих јавних објеката (управни, админис тра -
тивни, школски, високошколски) а превасходно обје ка-
та културе и образовања, може се посматрати јавним и
простор који их окружује. 

Археолошко наслеђе. Стари град лежи на архео лош -
ким слојевима римског каструма, цивилног насеља и
некрополе, под називом ”Антички Сингидунум”, вред-
 нованим као културно добро. Састављен је из три ар-
хеолошке целине: Београдска тврђава, Урбано језгро
Сингидунума и некропола Сингидунума (карте 1 и 2).

Валоризација простора. На подручју Општине Стари
град, заступљене су све Законом дефинисане врсте не-
покретних културних добара: споменици културе, про-
сторне културно-историјске целине, археолошка нала-
зишта и знаменита места. Такође, заступљене су и све
категорије културних добара: културна добра од изузет-
ног значаја, културна добра од великог значаја, култур-
на добра и добра која уживају претходну заштиту.

Архитектонско наслеђе Београда које је данас сачувано
не досеже даље од 18. века, ако изузмемо археолошки
споменички фонд и неке објекте на Београдској твр -
ђави. Најстарији сачувани архитектонски споме ници у
Београду су Бајракли џамија, Шеих Мустафино турбе,
кућа у Цара Душана бр.10,  Доситејев лицеј, кућа у
Грачаничкој бр.10.

� Карта 1: Археолошки налази на територији општине Стари град

� Карта 2: Непокретна добра - археолошки локалитети
на територији општине Стари град

� Значајне визуре на територији општине Стари град



Најзначајнији урбани потези и чворишта Старог
Београда. Као просторне компоненте са становишта
његових физичких и материјалних вредности, осмиш-
љене кроз историјски развој тако да чине суштину град-
ског ентитета Старог Београда (подручје Општине Ста-
ри град) дефинишу се подужни и попречни урбани по-
тези (ГП Београда 2021): Теразијски гребен, са осови-
ном Кнез Михаилова улица и Теразије који се затим гра-
на на потез кроз улице Краља Милана, Светог Саве до
Врачарског платоа и потез од Теразија дуж булевара
краља Александра, Видинска осовина, кроз улицу Ца-
ра Душана са гранањем кроз улицу Ђуре Ђаковића, за-
тим кроз улицу Џорџа Вашингтона (Видински друм) и
улицу 27. марта (Краљице Марије) затим, кроз улицу
Деспота Стефана Лазаревића (29. новембра), Савско -
варошка осовина, кроз улице Карађорђеву, Савску, Бу-
левар војводе Мишића, улица краља Петра (Зерек) од
Косанчићевог венца, дуж Дубровачке до лагуне на Ду-
наву (некада главна чаршије Београда у шанцу), Тера-
зијска тераса и Осовина Француске улице од Позо-
ришног трга до луке на Дунаву.
У наведеним просторним ентитетима по снази утицаја на
урбани живот издвајају се значајна раскршћа, са раз-
новрсним садржајима и аутентичним амбијентом попут:
Студентског трга, Трга Републике (Позоришни трг), Скве-
ра код Ратничког дома, Дворског комплекса Старог и Но-
вог двора са Пионирским парком, Народне скупштине,
трга Николе Пашића, Теразија, сквера код цркве Алексан-
дра Невског, Бајлонијеве пијаце. Ово су простори који у
свом саставу имају појединачна културна добра или су де-
лом у оквиру просторно културно историјских целина а
нису посебно вредновани као јединствене целине са утвр-
ђеним границама.
Мере заштите простора. Начин и обавеза заштите про-
стора дефинисани су легислативом и регулативом. По-
ред Закона о културним добрима (“Службени гласник
Републике Србије” број 71/1994) практична ефикасност
заштите се огледа и у планској документацији посебно
за подручја која су вреднована са аспекта заштите кул-
турних добара. Планерска тежња ка компромису између
заштите и обнове градитељског наслеђа, свакодневних
животних потреба и законитости економског развоја,
претпоставља постепено стварање онога што се циви-
лизацијски препознаје као ”културно друштво”, у којем
се овај сегмент уважава као економски исплатив. За про-
сторне културно-историјске целине и споменике култу-
ре изузетног значаја и просторне културно-историјске
целине великог значаја, предвиђена је интегративна
конзервација, и то се односи на Београдску тврђаву,
подручје Кнез Михаилове улице, подручје Доси-
тејевог лицеја и Косанчићев венац. Под интегратив-
ном конзервацијом подразумева се скуп метода којима
се користи служба заштите споменика културе (технич-
ка конзервација, реконструкција, рестаурација, ревита-
лизација) као и метода којима се користи урбанистичка
заштита (хоризонтална и висинска регулација, чување
силуета и визура, примена материјала, боје и архитек-
тонских елемената којима се дефинише и препознаје
простор и физичка структура одређеног подручја).
Посебна подручја Старог Града са просторно културно
историјским целинама које су вредноване као културна
добра или уживају претходну заштиту предвиђена су за
третман опште обнове и то правило се односи на Копи-
тареву градину, Скадарлију и Стари Београд који је у
процедури за утврђивање за културно добро. Под оп-
штом обновом подразумева се комбинована примена ин-
тегративне конзервације, урбане обнове и уређења про-
стора, са усклађеношћу према обиму и нивоу вредности
градитељског наслеђа. Практични оквир поступака кон-
зервације и обнове треба да дефинишу одговарајући
програми, урбанистички планови посебне намене и пра-
тећи правилници.
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� Урбани потези и јавни простори који чине суштину амбијен-
талне структуре града а нису посебно вредновани као једин-
ствене целине у режиму заштите културних добара



� Шема каталошких листова

� РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ЈАВНИ ПРОСТОРИ

Све досадачње анализе указују, а исто тако и искуства
других средина, да је развој јавних површина најтешње
везан за саобраћајни систем, који је главни садржај ве-
ћине јавних прстора, и насталих, великим делом, баш
у функцији саобраћаја. С обзиром на нарастајући тренд
употребе јавних простора и у друге сврхе, често, при-
видно,  некомпатибилне са саобраћајем, потребно је ус-
кладити развој укупног простора тако да се у складу са
одабраним приоритетима у одређеним деловима про-
стора, омогући предност, једног или другог аспекта ко-
ришћења – колског саобраћаја или пешачког, мулти-
функционалног коришћења. Сигурно је да ће планира-
ни масовни транспортни систем ослободити велике ка-
пацитете јавних простора за квалитетнију (са стано-
вишта пешака) употребу и уређење јавних простора,
као и планирана изградња јавних гаража на ободу исто-
ријског језгра.

� РАЗВОЈ ТУРИЗМА И ЈАВНИ ПРОСТОР  

Стратегија развоја туризма Београда је дата у складу са ци-
љевима, концепцијом и стратешким приоритетима одређе-
ним у Стратегији развоја града Београда и другим стра-
тешким документима. Извршена је анализа досадашњег
развоја туризма, одређени су стратегијски правци развоја и
дефинисани инструменти за реализацију зацртаних циље-
ва како би се омогућила реафирмација туризма Београда.

С обзиром на значај јавних простора за развој туризма
неопходно је чувати постојеће просторе и пажљиво по-
ступати у обликовању нових. Јавни простор са стано-
вишта посетилаца треба да буде место на коме се
пријатно осећају, могу да упражњавају низ активности,
као и место које чува особеност и историју града, па је
због тога привлачно за туристе. 

Јаке тачке туристичког производа Београда које пре
свих треба треба максимално искористити су: добра
географска позиција, отвореност и срдачност људи, ат-
рактивност (положај, главни град, приступачност, јав-
ни простор), култура (дуга историја, етничке специ-
фичности, међународни фестивали), смештај, инфор-
мисање, транспорт, трговина и многе друге. Имајући у
виду искуства развијених туристичких дестинација,
Београду је у овом тренутку потребно да развије неке
нове облике туристичких производа, док је неке облике
неопходно додатно развити. Реализација сваког  пројек-
та подразумева како „прављење нових места” – јавних
простора и пригодних манифестација, који би били оп-
ште прихваћени и самим тим постали обележје једног
града, тако и препознавање и ревитализацију већ по-
стојећих простора. 

КАТАЛОГ ЈАВНИХ  ПРОСТОРА СТАРОГ ГРАДА

Имајући у виду бројне могућности употребе резултата I фа-
зе Студије јавних простора, као и обрађене податке за кон-
кретне просторе који су, коришћени углавном ради извође-
ња општих закључака по поглављима, у Студији су у виду
каталошких листова, представљени појединачни, типо-
лошки разврстани јавни простори Старог града са оценом
њиховог стања и препорукама за развој, на основу следеће
методолошке шеме:
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� ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА 

Заштићена природна добра у оквиру градског амбијента
често подразумевају и припадајући јавни простор или
простор у јавној употреби, те је, због тога и овај кон тек-
стуални оквир разматран на нивоу општине.

На територији општине Стари Град, статус (Законом)
заштићеног природног добара имају поједине јавне зе-
лене површине и стабла, и то: Споменик природе - Ака-
демски парк, Студентски трг, Пионирски парк, два стаб-
ла кримске липе на Андрићевом венцу (Tilia ssp.) про-
цена старости око 40 година, две тисе код Саборне
цркве (Taxus accata L.), процена старости око 110 годи-
на. Споменик природе ботаничког карактера је Бота-
ничка башта ”Јевремовац”.

Природни споменик - Једно стабло европске букве
(Fagus silvatica L.), Калемегдан, процена старости око
110 година, Европска црвена буква (Fagus silvaticaL.
Purpurea),  Храст лужњак (Quercus robur L.), Келреу -
терија (Koelreuteria paniculata Laxm.), Мечја леска (Cor-
ylus colurna L.), Калемегдан, Андрићев трг, Природни
споменик геолошког карактера - Морски неогени спруд
”Калемегдан”, Београдска тврђава испод споменика
Победнику, заштићена површина 60 м2, у склопу заш -
тићене околине споменика културе Београдска тврђава.

� РАЗВОЈ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Концепт решења дефинисан израдом Програма за план
система зелених површина Београда, заснива се на
опредељењима и условима РППАП града Београда и ГП
Београда 2021 и сагласан је важећем правном оквиру.
Концепт решења представља програмско опредељење,
које је поред поменутог, засновано на слојевитим ана -
лизама и вредновању постојећих зелених површина
Београда, евидентираним проблемима и потенцијалима,
савременим принципима планирања система зелених
површина, као и искуству и стандардима појединих
европских и светских градова.

Стари Град треба да има форму тачкастих и линијских
градивних елемената, што обухвата зелене површине
одре ђеног типа, као што су: парк, мини парк, зелена
тач ка, трг, парковски уређен сквер, дрворед и травне
баштице у регулацији саобраћајница, као и зелене
површине у водном земљишту, кеј. Додатно распо -
ложиви простори, незанемарљиви у систему јавних
простора, јесу дворишта предшколских и школских
установа, које је неопходно уредити.

У циљу развоја система јавних простора града, као и
развоја система зелених површина града уопште, по се-
бан значај има просторно и функционално повезивање
различитих типова јавних зелених површина на под-
ручју континуалне изградње, као што је подручје Оп-
штине Стари Град.

� БЕЗБЕДНОСТ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА

Тема безбедности јавних простора је нова у нашој сре-
дини и још није добила свој законски оквир, а ни не-
давно усвојени Закон о планирању и изградњи (“Сл.
гласник РС”, број 72/09) не наводи овај аспект као оба-
везан део садржаја урбанистичких планова. Исто време-
но, у стратегијама, плановима и другим релевантним
документима развијених урбаних средина, безбедност
представља један од основних критеријума за одређи-
вање квалитета јавних површина и услова за њихово
планирање, унапређење, коришћење и уређење. Због
тога је у Студији безбедности посвећена посебна паж-
ња, а садржај проширен и на основне податке о приро-
ди безбедности јавног простора.
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ЗАКЉУЧАК АНАЛИЗЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И
ПРЕПОРУКЕ ЗА НАРЕДНЕ ФАЗЕ

Уводна разматрања

Поступак анализе и укупан садржај I фазе Студије јав-
 них простора су конципирани тако да се на основу об-
рађеног материјала, који је био предмет анализе, могу
извести најмање четири врсте закључака: 

�прво, општи став о значају и вишеструкој вредности
јавних простора као веома актуелног средства али и
поља деловања различитих развојних политика европ -
ских градова који поседују дугогодишњу по зитивну
праксу бављења својим јавним просторима;

�друго, закључци о оштим, генералним особинама
мреже јавних простора Старог града, као и о посебним
карактеристикама појединачних простора, са препо -
рукама за могуће правце њиховог развоја; 

�треће, закључци појединих сегмената анализе, као што
су дефинисање типологије јавних простора компак -
тних блокова Старог града, квантификација њиховог
учешћа у карактеристичним  изграђеним зонама, као
полазни основ за будуће дефинисање стандарда и нор -
матива за јавне просторе Београда;

�четврто, примењен методолошки поступак и садржај
анализе су основ и за формирање закључка у вези
пред лога за третирање јавних простора приликом из -
раде урбанистичке документације.

Из одабраних примера европске праксе ревитализације
јавних простора и контактних зона, види се како пре по-
знавање јавног простора као генератора урав нотеженог
урбаног развоја, и централних, и пери ферних градских
простора, између осталог, условљава прила гођавање пла-
нерске методологије у циљу реализације квалитетних, ло-
гично позицио нираних и коришћених јавних простора.
Све заједно, као повезан  ланац добрих почетних одлука и
повратних ефеката, може да начини, од планерски ос-
мишљеног система јавних простора, и средство за промо-
цију политика (стратегија) у другим, различитим сферама
живота (социјална, културна, просторна, еколошка поли-
тика и сл.). Такође, континуитет успешне политике у об-
ласти јавних простора, често се проширује на реализацију
комплексних пројеката обнове читавих делова града, уз
укључивање различитих агенција, завода, приватног сек-
тора, а у случају Барселоне довело је и до формирања ре-
гионалне агенције која координира све актере у процесу.
Наведени примери конкретних пројеката илуструју си-
туације које постоје и на Старом граду, као  предмету I фа-
зе студије јавних простора Београда, и говоре о томе како
се, планираном трансформацијом, између осталог и јав-
них простора, сложени проблеми претварају у вишестру-
ки развојни потенцијал једног дела града.

У другом делу Студије извршене су анализе и оцене по-
стојећег стања јавних простора Старог града, у контек-
сту окружења, припадности одређеној типо логији, у
контексту међусобних односа и релевантних утицаја
(саобраћај, зеленило, разни облици законом регулиса-
них услова заштите и др.). 

Приказани резултати извршених анализа јавних прос -
тора односе се на:

� припадност типу јавног простора и припадајућој
зони (окружења); 

� потенцијалну могућност коришћења у оквиру типа и
степену пешачке оријентисаности јавних простора
(frendly oriented) – пријатност за боравак, безбедност
од саобраћаја, буке, загађења, приступачност и мо -
гућност вишенаменског коришћења;

� повезаност (са другим јавним просторима, улога у
хијерархији (систему) јавних простора, повезаност са
садржајима у окружењу од значаја за развој јавних
простора); 

� идентитет (симболичке, историјске  вредности,
визуре, специфичности уређења);

� опремљеност у складу са значајем (национални, град -
ски, локални ниво) и афирмацијом пешачког кориш -
ћења; 

� планска покривеност, условљеност осталим реле ван -
тним законима – обрађена на нивоу појединаних
локација, нарочито кроз Каталог. 

Део резултата извршених анализа односи се на кван ти-
фикацију учешћа основних типова јавних простора  у из-
грађеном делу територије Старог града, по зонама тери-
торије. Резултати овог дела Студије значајни су, истов-
ремено, и за простор Старог града, као и за контекст ге-
нералног разматрања односа  изграђеног и  неизграђеног
простора у типологији затвореног блока - као увод у де-
финисање стандарда норматива и препорука у наредним
фазама Студије јавних простора Београда.

Сумирајући резултате анализе како појединачних јав-
них простора, тако и укупну ситуацију заједно са кон-
текстом развоја (садржаји у окружењу, саобраћај, зеле-
нило, заштита, коришћење јавних простора са социо-
културолошког аспекта, стање животне стредине, тури-
зам), може се закључити за целину простора Старог
града да су уочени проблеми и ограничења врло често
будући развојни потенцијали као и да се, понекад, ре-
шавају далеко ван посматране територије и да се, у
најважнијим цртама, могу свести на проблеме, ограни-
чења и потенцијале. 

Проблеми, ограничења

У највећем делу изграђене територије улична матрица,
са веома чврстим регулацијама, планирана је и изведе-
на од средине 19. до почетка 20. века за неупоредиво ма-
њи капацитет изградње блокова, обим и врсту саобра-
ћаја, него што је то данас, што има за последицу нега-
тиван утицај на одвијање саобраћаја у вршним сатима.
Присуство магистралног потеза у приобалном појасу
Саве и Дунава, који повезује савску са дунавском пади-
ном (Дунавска - Бул. Војводе Бојовића - Карађорђева) са
јаким транзитним, теретним саобраћајем, без могућно-
сти њихове редукције и сегрегације саобраћаја на самом
подручју указује на саобраћај као функцију од највећег
значаја за квалитет јавних простора.  

Функционисање јавног саобраћаја, отежано је и сведе-
но на малу брзину путовања, уз поремећаје у интерва-
лима наиласка возила и велике губитке у времену пу-
товања, због наведених карактеристика уличне мреже,
индивидуалног саобраћаја, паркираних возила, снабде-
вачког саобраћаја и слично.

Железничка пруга у приобаљу, око Калемегдана, дели
простор, сече попречне пешачке и саобраћајне комуни-
кације и онемогућава везу са рекама. Приступ дуна-
вском приобаљу из правца града је сведен на два под-
вожњака, из улица Тадеуша Кошћушка и Дубровачке. 

Приобаље у сегменту територије Старог града, је недо-
вољно кохерентан јавни простор, чији линеаран, пове-
зујући потенцијал није активиран, са зонама неадек-
ватно коришћеног или запуштеног лоше повезаног са
градом и Калемегданом, без довољно осмишљених пун-
ктова атракције, са изолованим постојећим садржајима,
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и, генерално, недовољном атрактивности простора,
угроженом веома лошим квалитетом животне средине,
железничким и транзитним теретним саобраћајем. 

Саобраћај је главни генератор аерозагађења и комуна-
лне буке, нарочито дуж потеза магистралних и улица
првог реда.

Пристуство централних градских терминуса у самом
историјском језгру, иако обезбеђује приступачност,
представља простор који је са аспекта животне средине
и саобраћаја у конфликту.

Систем затворених блокова, велики индекс изграђено-
сти, густине становања и пословања, релативно уске
улице у односу на висину зграда, угрожавају предмет-
ни простор у целини, али истовремено и увећавају зна-
чај потребе обезбеђења и квалитетног уређења јавних
простора, као и неопходност укључивања алтернатив-
них облика јавног коришћења.

Велико учешће неструктуираних простора постојећих
и некадашњих производних, саобраћајних и лучких
садржаја, највећим делом у Дунавском приобаљу, који
широким потезом раздвајају остатак анализиране тери-
торије од реке и онемогућавају квалитетан завршетак
пешачких праваца са теразијског гребена – представља
један од проблема који је, у будућој трансформацији
ових простора, истовремено и потенцијал за планира-
ње нових јавних простора.   

Неједнако развијена урбана структура јавних простора
у зонама изграђеног дела територије, неједнака заступ-
љеност различитих типова јавних простора, где се До-
рћолска падина, испод Душанове улице појављује као
типолошки најсиромашнија, где су јавни простори ис-
кључиво улице и површине уз објекте образовања и де-
чије заштите – нема скверова, нема паркова.

Функционална неповезаност јавних простора, нарочито
попречних, у односу на лонгитудиналне правце дуж Те-
разијског гребена и изохипси обе падине – савске и до-
рћолске, у смислу да су неосмишљени почетак и крај

појединих пешачких потеза, чак и када постоји физичка
веза;  а са зоном приобаља не постоји ни физичка пове-
заност која би могла да се сматра задовољавајућом; изо-
лованост и скроман обухват пешачке зоне Кнез Михаи-
лове, и, нарочито Скадарлије, као пешачке улице.

Стање зелених простора на Старом граду се у највећем
броју случајева карактерише значајном или делимич-
ном девастацијом, недовољним одржавањем, недовољ-
ним мерама неге вегетације, недостатком флористичких
елемената, присуством ненаменских садржаја.  

Монофункционалност комерцијалних садржаја је тренд
који је у протеклих неколико година потпуно променио
структуру комерцијалних садржаја Кнез Михаилове улице.

Као и у другим развијеним градским центрима, при-
сутна је трансформација становања у пословање, наро-
чито на потезу Теразије – Кнез Михаилова улица, што
је, генерално, неповољан али неизбежан процес, који
има утицаја и на коришћење јавних простора.

Девастираност простора који имају потенцијала да бу-
ду тачке идентитета и амбијентална чворишта, као што
су Косанчичћев венац, згариште Народне библиотеке,
Копитарева градина и сл, необележена и неуређена ме-
ста историјских догађаја, културно историјских споме-
ника, археолошких локалитета, заштићених природних
добара, тополошки истакнута места посебних визура и
потеза  – све оно што једно историјско језгро чини
јединственим, није у довољној мери нашло одраза у од-
говарајућем уређењу, опремању и коришћењу  јавних
простора Старог града, па у том смислу нису искориш-
ћени ни сви туристички потенцијали простора.

Потенцијали

На простору Старог града постоји јасан идентитет
историјског језгра, који се огледа у урбаној матрици,
амбијенталним целинама, археолошким остацима,
споменицима културе и знаменитим историјским ме-
стима, са остацима миленијумског трајања и при-
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родним положајем на гребену изнад ушћа двеју вели-
ких река, са условима рељефа који, заједно са исто-
ријским контекстом, чине Београд препознатљивим.

Стари град је и подручје са великом концентрацијом

садржаја објеката културе, комерцијале, пословања,

угоститељских садржаја, школства, нарочито висо-

кошколства – што је све стимулативно, скоро обавезујуће
за развој јавних простора и у функцији је подршке најат-
рактивнијим туристичким дестинацијама, као и различи-
тим мултифункционалним програмима коришћења јавних
простора.

Постојеће развијено коришћење појединих јавних про-
стора Старог града за различите активности, профили-
ше Београд као нову туристичку дестинацију у којој
дневни и ноћни живот јавних простора постаје препо-
знатљив и привлачан бренд.

На делу приобаља на Старом граду просторне цели-

не које представљају потенцијале за комплетну об-

нову, етапну реконструкцију и ревитализацију су Бео-
градска тврђава са Доњим градом, Косанчићев венац,
простор марине ”Дорћол” и део старе индустријске зо-
не Београда, а појединачни објекти који могу предста-
вљати дестинацију и атракцију након процеса рекон-
струкције и пренамене су: Електрична централа ”Сна-
га и светлост”, силоси ”Житомлина”, ”Бетон-хала”, де-
лимично реконструисана и пренамењена, објекти Луке
Београд, Музеј науке и технике. 

Упркос наведеним негативним аспектима концен -

трације терминала ЈГС-а у центру, изграђени делови
простора Старог града, зоне означене као А1, А2, Б1,
Б2, Б3. В1, В2, имају изузетно добру приступачност јав-
ним градским саобраћајем, као и добру пешачку при-
ступачност, а у зони приобаља постоји бициклистичка
стаза, као и међународно путничко пристаниште на сав-
ском делу и марина на дунавском делу приобаља.

Планирана траса и стајалишта ЛРТ-а у централној

зони представљају велики потенцијал за развој јав-

них простора и њихово ослобађање од конфликата по-
вршинског саобраћаја. До реализације ЛРТ-а неопход-
но је наћи прелазна решења која ће, омогућити да се
одабрани елементи система јавних површина, афирми-
шу као приоритети пешачког коришћења, за које је
неопходно редуковати друге видове саобраћаја, без
угрожавања целине простора.

На територији Старог града развијени су готово сви

типови јавних простора карактеристичних за ком-

пактан блок, па чак и они типови који се односе на ти-
пологију отвореног блока, јер постоје две такве зоне, у
Дунавском приобаљу. Такође постоје и специфични јав-
ни простори који нису типолошки разврстани, као Ка-
лемегдан, што све чини велики потенцијал за  осмиш-
љено повезивање делова мреже постојећих јавних про-
стора, као и планирање нових, у контексту постојећих.

Паркови су, после улица, јавни простори са најве-

ћим учешћем (6,2%) у укупној површини изграђених
делова територије, што уз велики број улица са једно-
страним и двостраним дрворедима, уз Ботаничку баш-
ту, оправдава утисак Београда као зеленог града.

Велики број скверова, чак и када су, појединачно, ма-
ле површине, представља потенцијал за формирање ло-
калног система јавних површина зоне којој припадају.

Унутрашњост блокова са полујавним коришћењем,
опремљених зеленилом, дечијим или спортским игра-
лиштима представљају потенцијал управо за зоне ком-
пактних блокова у којима доминира становање, а које
су, са друге стране, оптерећене фреквентним пешачким
токовима транзитног, туристичког карактера, које може
да угрози становање. 

Простори уз јавне објекте, чак и када нису присту-
пачни свим корисницима, представљају потенцијал за
типологију компактног блока, као отворени неизграђен
простор, најчешће озелењен. Исто важи и за порте вер-
ских објеката.

ТЕМА БРОЈАЈАВНИ ПРОСТОРИ
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ЈАВНИ ПРОСТОРИТЕМА БРОЈА

ЗАКЉУЧАК АНАЛИЗЕ

Стари град је, по свим анализираним аспектима, про-
стор највеће  концентрације централних садржаја и ак-
тивности у Београду, а будући да је историјско језгро, и
највеће концентрације културно историјских спомени-
ка и амбијенталних целина од значаја за град у целини,
центар у коме је присутна и концентрација високош-
колских установа на релативном малом простору. Исто -
времено, као последице свега наведеног, то је простор
и највеће фреквенције разних категорија корисника пе-
шачких простора - запослених, студената, ђака, станов-
ника, посетилаца, купаца, шетача, туриста. Када томе
додамо да изграђени део општине има разви јену мрежу
јавних простора, плански дефинисану још у 19. веку,
све то чини Стари град територијом,  неоспорно, вели-
ких потенцијала за развој система јавних простора.

Развијена мрежа јавних простора не подразумева увек и
систем јавних простора у којој се препознају окоснице
система, места атракције, повезујући елементи. Разви -
јена мрежа садржи елементе система јавних простора,
али током анализа намерно нису дефинисани и кориш-
ћени ови термини, јер то треба да буде предмет наред-
них фаза Студије. Ипак, ради разумевања закључака, на-
поменимо само да систем подразумева функционално,
визеуелно и обликовно повезан скуп јавних простора (у
оквиру посматране мреже и типологије) и контактних
садржаја који стимулишу различите начине пешачког
коришћења одабраних јавних простора, повезујући их
међусобнo, као и са саобраћајним и транспортним си-
стемима у граду, ради омогућавања приступачности и
снабдевања. Битна особина система јавних простора је
физички, садржајни, визуелни и контекстуални конти-
нуитет како унутар система, тако и са околином. Нагла-
сак је на пешачком коришћењу које треба да буде разли-
читим средствима и мерама обезбеђено и вођено. Због
тога развијена мрежа не подразумева увек и систем јав-
них простора. То је случај са Старим градом, за који би
могло да се каже да има само фрагменте система јавних
простора. 

Окосница постојећег, али и будућег система јавних про-
стора Старог града, која и данас има одлике добре фун-
кционалне и просторне повезаности, као и концентра-
ције садржаја релевантних за пешачко коришћење,  је
потез Теразијски гребен - Калемегдан, повезан са дру-
ге стране са Славијом, ван општине Стари град. Про-
стор приобаља по својој линеарној природи, и самој
морфологији дела који припада општини Стари град,
као полупрстен који, дуж обала обе реке и ушћа, обух-
вата са три стране предметни простор, има потенцијала
да буде друга окосница система. Попречне везе  изме-
ђу поменуте две окоснице система јавних простора, које
су истовремено и топографске одреднице простора Ста-
рог града - гребен и приобаље које га окружује, су један
од најважнијих задатака дефинисања будућег система
јавних простора. Данас је неоспорно да су функциона-
лне везе боље од центра – Теразијског гребена, ка Сави,
а лошије ка Дунаву. Улице Краља Петра и Дубровачка,
Париска и Тадеуша Кошћушког, као и Француска имају
добру позицију и постојеће сегменте који их афирмишу
да постану главне, континуалне попречне везе гребена
са приобаљем.

Овде долазимо до потврде следећег закључка, који има
значај не само за конкретан простор Старог града. Наи-
ме, није довољно утврдити типологију и друге каракте-
ристике појединачних јавних простора да би се дефи-

нисао њихов пуни развојни потенцијал и препоруке за
њихово уређење и опремање - тек сагледавање система
јавних простора, као скупа повезаних јавних простора
у оквиру укупне мреже јавних простора посматране те-
риторије, повезаних на различите начине - физички,
функционално, садржајно, симболички, дизајнерски и
др, сваком елементу у том систему одређује улогу и све
што из тога проистиче. Шта то значи на конкретном
примеру? Улица Француска недавно је реконструисана
у сегменту од Трга Републике до Душанове улице, тако
да су, у оквиру тротоара, некада  ширине преко 7,0 м,
поплочавањем и нивелационо, издвојене зона за парки-
рање и зона за пешаке, сада широка не више од 2,0 м.
Обликовно, посматрано као независтан сегмент, рекон-
струкција улице је изузетно успешна – складна приме-
на различитих слогова бетонских елемената и полуни-
воа, којим су два вида саобраћаја радвојена, као и при-
мењене нијансе застора, делују амбијентално усклађе-
но. Али када се узме у обзир да ја Француска улица
један од два или три преостала правца којима се дуна-
вско приобаље пешачки може повезати са центром, он-
да је јасно да пројектни задатак реконструкције, оријен-
тисан само на обезбеђење нових паркинг места у окви-
ру профила улице, није био потпун, или да је, чак, био
погрешан. Исто се може рећи и за улицу Светогорску,
која је на сличан начин реконструисана, а представља
важан пешачки правац од центра ка ободу посматране
територије.

Као што је већ речено, то би требао да буде задатак јед-
не од следећих фаза Студије, као конкретан предлог
развоја система јавних простора за територију Старог
града али и као основ за методолошки предлог дефини-
сања система јавних простора у плановима.

Наведени примери указују и на следећи важан закљу-
чак - однос јавних простора и функције саобраћаја је од
највећег утицаја на могућност унапређења пешачког
коришћења јавних простора, односно саобраћајна при-
ступачност је кључна чак и за потпуно пешачки оријен-
тисане просторе. Будући масовни транспортни систем
(ЛРТ) ће ослободити велике капацитете јавних просто-
ра за квалитетнију употребу и уређење, као и планира-
на изградња јавних гаража на ободу историјског језгра. 

Територија Старог града је у највећем делу – око 70%
(изузимајући јавне просторе Калемегдана и Приобаља
као специфичне) изграђен и регулисан тако да има уг-
лавном регулационо дефинисане јавне просторе који се
могу квантификовати и типолошки класификовати, ка-
ко је и приказано у Студији. Мањи део територије (око
30%) представља неструктуиран простор планиран за
трансформацију, без или са минималним јавним про-
сторима у функцији основне намене, за који тек треба, у
процесу планирања и изградње, дефинисати потребне
јавне просторе урбаног карактера, као логичну надо-
градњу постојеће матрице.

Као основни елементи постојеће мреже јавних просто-
ра, данас, на целини изграђене територије Старог гра-
да, доминирају улице које са највећим уделом (73%)
учествују у укупној површини јавних простора. У од-
носу на укупну површину неких од посматраних  зона,
процентуално учешће јавних простора у коме домини-
рају улице, у директној је сразмери са величином бло-
кава и регулационом ширином улица - мали проценат
површине улица имплицира велике блокове, а велики
проценат површине улица говори о релативно малим
блоковима и улицама са богатим профилом. Поступак
планирања јавних простора у урбанистичким планови-



вијенији делови града, да ли се процентуално учешће
јавних простора у таквим зонама, укупно, и према ос-
новним типовима, може сматрати референтим за ква-
литетну урбану структуру и амбијентално привлачан
јавни простор? Мислимо да може, јер сигурно предста-
вља потенцијал који увећава укупне могућности про-
стора за развој, чак и кад нису део културно историјске
целине. Овај сегмент анализе потребно је допунити
анализом и других просторних целина Београда, да би
било могуће давати коначне закључке. 

Зелене површине локалног карактера према крите-
ријуму приступачности и значаја за кориснике (станов-
нике), истовремено могу бити јавни простори градског
значаја по разним другим критеријумима (на пр. Ака-
демски парк – локално зеленило, али несумњиво са
Студентским тргом простор градског значаја, исто тако
и сквер Мале степенице, представља локално зелени-
ло али простор градског значаја по истакнутој позицији
у градској слици и визурама које се са њега пружају ка
Новом Београду. 

Већина резултата I фазе Студије, осим примене, пре
свега у урбанистичком планирању, у контексту унапре-
ђења методологије планирања јавних простора, што је
један од циљева целине Студије јавних простора Бео-
града, дала је следеће резултате:

Анализа сложених просторних целина за потребе урба-
нистичког дефинисања развоја система јавних просто-
ра треба да садржи елементе који су дати у овој фази
Студије (зоне, типове јавних простора, саобраћај, зеле-
нило, садржаје у контактној зони од важности за јавне
просторе, однос према топографији и визурама, међу-
собна оповезаност јавних прстора, услове заштите кул-
турно историјских добара, природних добара, животне
средине, планска покривеност, активности и програми
од значаја за коришћење јавних простора посматране
територије, значај за туризам, уређености и опремље-
ност простора). У наредним фазама Студије, показаће у
којој мери се обим анализе може редуковати у складу са
специфичним каратеристикама и величином обухвата
простора.

Показало се да је за веће просторне целине потребно де-
финисати систем јавних простора у оквиру постојеће
или планиране мреже јавних простора, у складу, пре све-
га, са одговарајућим саобраћајним решењем и циљеви-
ма формирања система. Шта је систем јавних простора,
који су његови елементи, какав је однос елемената си-
стема и типологије јавног простора, како димензиони-
сати и обликовати елементе система односно типолош-
ке категорије, који делови система су градског а који ло-
калног значаја, што све треба да  буде предмет наредних
фаза Студије. Резултати анализе уређења и опремљено-
сти јавних простора упућују, такође, да је потребно, у
оквиру садржаја дела урбанистичког плана који ће тре-
тирати јавне просторе, предвидети и услове који би да-
ли конкретне препоруке за уређење и опремање, приме-
рене специфичностима одређеног простора.

Последњи закључак не значи да, пре дефинисања си-
стема јавних простора Старог града или града у цели-
ни, није могуће плански или на неки други начим ин-
тервенисати на унапређењу појединачних постојећих
јавних простора, иако је сигурно да сагледавање цели-
не увек даје боље резултате. 
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ма свакако треба унапредити, јасном методологијом
планирања и подршком одговарајућим стандардима,
нормативима и препорукама.

Иако је типолошки препознато више типова јавног про-
стора,  урбану структуру компактног блока посматране
територије, највише одређују основни типови – улица,
трг, сквер, парк, од којих последња три, као концентри-
сани јавни простори, имају потенцијалну улогу да буду
циљне тачке пешачких кретања, амбијентална чворишта
и њихово присуство у мрежи јавних простора пружа ви-
ше могућности за формирање система јавних простора,
како на градском нивоу, тако и на локалном нивоу. Јед-
ноставно речено, простор који садржи тргове, скверове,
чак и скромних димензија, паркове има више услова да
се сматра амбијентално привлачним.  

Ипак, анализа је показала, да су и простори као што је
зона Б2, Варош у шанцу на дунавској падини, која нема
ни један концентрисан јавни простор, али има велико
учешће површине улица у укупној површини, неоспор-
но атрактиван амбијент. То је, између осталог, после-
дица и урбане структуре у којој су улице богатог про-
фила са дрворедима и широким тротоарима, а блокови
релативно мали, што имплицира честа улична чвориш-
та као потенцијалне репере и нове визуелне и  амбијен-
талне тачке идентитета у простору. За остале типове
јавних простора и простора са јавним коришћењем, ге-
нерално се може рећи да сваки од њих доприноси укуп-
ном квалитету отворених, неизграђених делова ком-
пактног урбаног ткива.

Скверови су, најбројнији концентрисани јавни просто-
ри на Старом граду. За зону у којој доминирају могу
представљати жижне тачке локалног система јавних
простора. Начини формирања скверова, и просторни
ефекти (позитивни и негативни) појединих типова скве-
рова, могу се сматрати неком врстом препоруке за но-
ве јавне просторе овог типа. Велики потенцијал уна-
пређења скверова лежи у могућности повећања њихове
корисне пешачке површине у односу на саобраћајну по-
вршину и повезивање са околним објектима.

Тргови Старог града, међусобно су веома различити по
типу, облику и величини и концентрисани су у зони која
се простире дуж Теразијског гребена. Осим Трга ”Пла-
то”, који је у потпуности пешачки, остали су оптереће-
ни интезивним саобраћајем или терминалом ЈГС-а, што
умањује њихов укупан амбијентални кавалитет, што нас
враћа на један од првих закључака о неопходности
јединственог решавања проблема саобраћаја и јавних
простора. Предлог развоја система јавних простора тре-
бало би јасно да дефинише у којим је деловима мреже
јавних простора пешачко кретање и коришћење прио-
ритетно.

Анализа процентуалног учешћа основних типова јав-
них простора у зонама изграђене територије Старог
града, од којих су неке изузетно амбијентално вредне
(А1, А2, Б1, Б2), може се сматрати првим кораком у де-
финисању будићих стандарда и норматива за јавне про-
сторе, што је један од циљева укупне Студије јавних
простора Београда. Изведене квантификационе анали-
зе могу да послуже: код дефинисања трансформације
неструктуираних простора Старог града, као контрола
остварених јавних и осталих површина, и код планира-
ња нових делова града у типологији која је слична раз-
матраној. Ако прихватимо као чињеницу да су највећи
делови изграђене територије општине урбано најраз-
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ЈАВНИ ПРОСТОРИТЕМА БРОЈА

ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗВОЈ ЈАВНИХ ПРОСТОРА
СТАРОГ ГРАДА

На основу резултата анализе I фазе Студије јавних про-
стора, издвојене су и препоруке за конкретан простор
Старог града,  поред препорука које су дате у оквиру За-
кључка, Каталога појединачних јавних простора, до-
датка ”Унапређење и опремање јавних простора” или
као коментар приликом дефинисања карактеристичних
зона и типологије јавних простора, што се све може
сматрати и документационом основом за јавне просто-
ре Старог града, али и генерално, као препоруке за
појединачне јавне просторе.

Препоруке су:

� Стање у сегменту јавног градског саобраћаја захтева
активности на повећању ефикасности јавног градског
саобраћаја, његовим издвајањем на независне трасе,
како би јавни саобраћај био ефикаснији у опслу жи -
вању централног подручја али у исто време и реали -
зацију нових гаражних капацитета који би били ло -
цирани испод јавних уличних профила. 

� Измештање окретница предвиђено плановима детаљ -
не регулације знатно би унапредило квалитет јавног
простора Студентског трга, чиме би се остварила ква -
литетна веза простора Акедемског парка и простора
”Платоа”.

� Јавни тоалети су саставни и неопходан елемент јавних
простора. Кроз планове детаљне регулације треба раз-
мотрити потребу изградње јавних тоалета и одре дити
локације за њихову изградњу. 

� Да би се смањио ефекат прегревања јавних простора,
потребно је увећати зоне зеленила и воде као и наиз-
меничне светле и тамне површине.

� Јавне чесме саставни су део јавних простора, а нека-
да су биле саставни део уличне опреме и треба их по-
ново афирмисати уз одговарајуће мере санитарно-хи-
гијенске и физичко-хемијске заштите. 

� Динамику јавних простора условљену топографијом
увећати применом степеница на савској падини уз
отварање визура.

� Афирмисати и локални карактер јавних простора, на-
рочито у зонама где доминира становање, јер допри-

носе подизању квалитета стамбених јединица у бли-
зини којих се налазе, па тако и генеришу атрактивна
места за становање.

За изграђени део територије, са дефинисаном и углавном
задржаном регулацијом јавних простора, развојне мо -
гућности леже у могућој обликовној и садржајној транс -
формацији унутар постојеће хори зонталне регу лације (са
евентуалним мањим корек цијама), понекад у промени
вертикалне регулације као и у:

� Афирмацији и стимулацији пешачког коришћења
постојећих простора одговарајућим просторно
фун кционалним решењима. 

� Саобраћајном решењу у ширем контексту, које
подржава предходну препоруку, искључивањем
или обесхрабривањем колског саобраћаја режим -
ским мерама у зонама интезивног пешачког ко -
ришћења. 

� Побољшању пешачке и функционалне повезаности
постојећих јавних простора, проширивању и пове -
зивању пешачких зона.

� Задржавању, обнови или планирању функционалне
разноврсности окружења.

� Афирмацији различитости и специфичности јавних
простора као местима идентитета и иденти фи -
кације, са једне стране, али и местима која садрже
повезујуће елементе обликовања, који чине препоз -
натљивим потез система јавних простора коме
припадају.

� У зонама А1, А2, ,Б1, Б2, В1,постоји довољно садр-
жаја који анимирају коришћење јавних простора, тре-
ба поправити пешачку приступачност и атрак тивност
јавних простора око таквих садржаја.

� Унапређење постојећих јавних простора, нарочито
концентрисаних, типа сквер, на локалном нивоу, мо-
гуће је остварити увећањем пешачких површина на
рачун ободних саобраћајница и променом режима и
обима саобраћаја.

Последња наведена препорука једна је од кључних за
унапређење већине појединачних јавних простора, и у
том контексту, на следећих неколико страна приказани
су примери који илуструју како је то могуће.

Пример који показује како се троугласти сквер, окружен
са свих страна саобраћајницама, (као што је то случај
код великог броја скверова типа 1а и 1б у Старом гра-
 ду), изменом режима саобраћаја једне од ободних са-
обраћајница и одговарајућим пројектантским реше њем
добија увећана и уређена корисна пешачка по вршина,
која је добила карактер трга.

Пример 1: Берлин, Немачка

Ревитализован јавни простор-трг, добијен је укидањем
колског саобраћаја у једној улици, новим обликовањем
и решавањем денивелације, уз мобилијар савременог
дизајна и формирање нових дрвореда. 

� Ситуација � После интервенције

Примери из света
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нивелације омо гу ћило је
фор ми рање више оваквих
простора, а они наме ње -
ни игри деце об ложени су
дрветом.

Уклањање паркинга са тр -
га, уз одго варајуће уре -
ђење, илус трује мо гућ ност
позитивне транс формације
утилитарног трга у амби -
јентални простор.

Пример 2: Љубљана, Словенија

Уз минималне интервенције, поштујући главни пе -
шачки ток, и савладавајућићи денивелацију, као и ук -
лањајући паркинг простор, створен је нови, модеран
трг. Усмеравањем пешака, добијен је простор за дуже
задржавање корисника, игру деце и сл., што је  акцен -
товано променом материјала за поплочавање. Решење

одичне двонаменске употребе трга, и остварена  могућ -
ност да се у летњим месецима активира цела једна
градска зона, као градска сцена.

Пример 3: Хаг, Холандија

Постојећи трг пренамењен је у летњу позорницу са
покретном позорницом и местима за седење, која се у
зимским месецима уклањају. Изузетан пример пери -

� Пре интервенције � После интервенције

� Пре интервенције � После интервенције

чавања допринело новом изгледу трга. Одличан пример
где се уз скромне интервенције и финансијска улагања
може постићи жељени ефекат  претварања паркинга у
репрезентативни трг.

Пример 4: Рим, Италија

Постојећи трг ревитализован је минималним интер вен -
цијама, забраном паркирања, и новим решењем ниве -
лације, које пружа нешто интересантније и сли ковитије
решење. Управо је решење нивелације и шема попло -

� Пре интервенције � После интервенције
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није пренаглашен, успешно су комбиновани различити
елементи: скулптура, вода, зеленило, а ограничени рас -
положиви јавни простор око јавног објекта је добио
индивидуални печат.

Пример 6 : Дрезден, Немачка

Новоформирани трг испред зграде музеја представља
јавни простор који по свом карактеру има особине и
трга и парка-зелене површине. Истовремено је главни
улаз у музеј акцентован великом скулптуром жичане
конструкције. Иако ни један елеменат овог простора

Пример 5: Робијано, Италија

Ревитализација трга је уз релативно малу интервенцију допринела потпуно новом изгледу. Увођење нових еле ме -
ната, као што је водена површина, даје објекту цркве посебан акценат и значај. 

пориране у трг као његов интегрални део. И овде је трг
– острво, добио пешачку везу са делом залеђа, која
раније није постојала. Пример решавања кон фликтне
ситуације саобраћајног чворишта, терминала ЈГС-а и
пешачких површина, слично Тргу Републике на Старом
граду.

Пример 7: Манчестер, Енглеска

Пример потпуне трансформације, иако је укупна на ме -
на простора остала иста. Саобраћајни режим је изме -
њен, уз увођење великих водених површина и непре -
кинутих пешачких токова до средишне површине трга,
која је раније била слабо приступачна. Саобраћај по
ободу трга је значајно редуциран, остао је само трам -
вајски, а остале бивше саобраћајне површине су инкор -

� Пре интервенције � После интервенције

� Пре интервенције � После интервенције



ТЕМА БРОЈАЈАВНИ ПРОСТОРИ

43И Н Ф О  2 8 - 2 9 / 2 0 1 0

Сличан пример предходном - увећање пешачких по -
вршина на рачун редукованих саобраћајних површина
али не и укидања саобраћаја, уређење и опремање прос -
тора проширеног тротоара испред улива пешачке улице,
као што је у Студији предложена транс фор мација и
проширење тротоара испред Филолошког факултета и
његово повезивање са Тргом ”Плато”.

Пример 8: Сантјаго де Компостела, Шпанија

Трг је ревитализован, али уз инкорпорирање околних
улица као интегралних делова. Неколико околних улица
претворено је у пешачке зоне, али са појединим про -
ширењима, уз која добија и карактеристике зелене
површине. Велика интервенција у простору која може
водити и ка трансформацији целе градске зоне. 

Пример 9: Гопинген, Немачка 

Саобраћајница је трансформисана у пешачку зону уз формирање централног трга са редукованим колским сао -
браћајем. Оригинално решење нивелације омо гућава формирање више мањих целина. Уведени су нови елементи,
водене и зелене површине. 

Пример 11: Винтертур, Швајцарска

Бивша фабрика претворена је делом у нови пословни комплекс, а слободни простори унутар комплекса фабрике
претворени у нове јавне просторе. Добар део простора Старог града, представља зону будуће трансформације ин -
дустријских комплекса.

� Пре интервенције � После интервенције

� Пре интервенције � После интервенције
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својеврсна позорница на којој се одвијају различити
облици градског јавног живота-концерти, изложбе,
пред ставе, итд. Овакав концепт прати и одговарајући
мобилијар.

Пример 13: Лион, Француска

Пример ревитализације приобалног појаса реке, са фор -
мирањем нових јавних простора различите намене. Но -
ва концепција не темељи се само на традиционалној
рек реативној намени уз обале реке, већ обала постаје

ПРЕПОРУКЕ ЗА НАРЕДНЕ ФАЗЕ СТУДИЈЕ

Наредне фазе Студије требало би да садрже следеће:

� Анализа јавних простора Новог Београда као реп ре -
зента делова града изграђеног у типологији отво реног
блока, допуна типологије јавних простора, специфични
потенцијали и ограничења, поређење са одговарајућим
примерима, прелиминарне препоруке, по истом мето -
долошком поступку као и прва фаза. 

� Анализа других карактеристичних делова Београда –
средње и рубне зоне и допуна типологије јавних прос -
тора, специфични потенцијали и ограничења, по ре -
ђење са одговарајућим примерима, прелиминарне пре -
поруке, по истом методолошком поступку.

� Дефинисање (принципа) развоја система јавних прос -
тора Београда у домену урбанистичког пла нирања.

� Дефинисање општих и посебних препорука за унап -
ређење јавних простора Београда у домену урба нис -
тичког планирања.

� Дефинисање методолошког поступка за планирање
развоја јавних простора Београда у домену урба нис -
тичког планирања.

� Дефинисање норматива и стандарда, као препорука за
унапређење јавних простора Београда у домену урба -
нистичког планирања.

Дати предлози могу бити појединачне фазе или се мо-
гу груписати на предложен начин.

Исто тако на основу само прве фазе Студије, која са др-
жи све потребне елементе, могуће је, као другу фазу
Студије, израдити предлог развоја система јавних про-
стора Старог града, којим би се заокружила тема раз-
воја јавних простора ове општине са конкретним пред-
лозима, и истовремено, отворила тема методо лош ког
поступка израде предлога развоја система јавних про-
стора, као увод у последњу фазу Студије.

Овако флексибилан предлог за наредне фазе Студије,
последица је потребе да се, на ширем плану, провере и
размотре сви аспекти и очекивани резултати Студије у
целини, али и ефекти појединачних фаза.

Предлог добија на значају нарочито после усвајања но-
вог Закона о планирању и изградњи (“Сл. Гласник РС”,
број 72/09), септембра 2009. године.

У том контексту, значај Студије јавних простора Бео-
града, која упућује на бројне аспекте проблематике јав-
них простора, као и избор садржаја наредних фаза Сту-
дије морају бити сагледани са становишта могуће упо-
требе резултата у оквиру, пре свега, планова генералне
регулације.

Предложени садржај наредних фаза Студије, дат као пре-
порука на почетку текста, последица је контекста са по-
стављеним основним циљевима, исказаним у уводном
делу I фазе Студије, као и са резултатима саме Студије.

Сада је неопходно прилагодити редослед предложених
фаза динамици израде будућих планова генералне ре-
гулације. 

Оно што буде одређено плановима генералне регулације
као јавни простор, изузимајући делове територије који
ће се разрађивати плановима детаљне регулације, по-
стаје, добро или лоше, дефинисана мрежа јавних про-
стора града, али може постати и основ система јавних
простора Београда, уколико се искористи шанса коју је
Закон о планирању и изградњи условио.     

Приликом дефинисања карактеристичних зона изгра-
ђене територије и типологије јавних простора, истак-
нути су најзначајнији аспекати анализе, а у оквиру Ка-

талога јавних простора дата је детаљна анализа по
свим критеријумима, како би били дефинисани по тен-
цијали и ограничења конкретног јавног простора. 

� Приредила
Вера Михаљевић, дипл.инж.арх.

� Пре интервенције � После интервенције
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УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМА ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА
АНАЛИЗА ЈАВНИХ ПРОСТОРА СТАРОГ ГРАДА

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ:
Вера Михаљевић, дипл.инж.арх.

АУТОР СЕПАРАТА СТУДИЈЕ:
Александра Тилингер, дипл.инж.арх.

КОНСУЛТАНТИ:
Мирјана Пауновић. дипл.инж.арх.
Звонимир Тилингер, дипл.инж.арх. 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

САРАДНИК:
Даница Михаљевић Давидовић, дипл.пејз.арх.

Уређење и опремање јавних градских простора, као аспект најбли-
жи корисницима, заузима посебно место у низу тема који се јавним
просторима баве, јер они, у свакодневним непосредним контакти-
ма, у зависности од могућности задовољавања потреба, те просто-
ре доживљавају и вреднују као добре или лоше. То је разлог што
је у оквиру Студије јавног простора Београда посебна пажња по-
свећена управо овој теми, кроз:

� дефинисање основних принципа уређења и опремања јавних

градских простора и

� анализу уређености и опремљености јавних простора Старог

града,

са паралелним примерима из Београда и страних градова, чија је
улога да подстакну и инспиришу.

Елементарна човекова потреба за добрим, пријатним, функциона-
лним простором који га окружује, је у његовом односу према јав-
ном простору подједнако присутна као и према интимном просто-
ру сопственог стана. На основу упоредивих елемената два окруже-
ња могу се успоставити паралеле између волумена стана и волу-
мена јавног простора, зидова стана-фасада зграда, пода-плочника,
па чак и таванице-неба, који на микро и макро нивоу представљају
трајни, али и променљиви тродимензионални оквир човекове ег-
зистенције. 

За разлику од приватног простора стана прилагођеног појединцу,
јавни простор прима велики број различитих социјалних јединки
које га, користећи, заправо и чине јавним простором. Из тога прои-
стиче потреба за разноврсним елементима урбане опреме и уређе-
ња који пружају осећај удобности и сигурности, од елементарних,
неопходних свима, до специфичних који могу задовољити најраз-
личитије фукционалне и естетске потребе корисника.

Енглески израз ”urban furniture”, или из француског преузето ”мо-
билијар”, говоре о основном физичком карактеру опреме јавних
прос тора у улози градског ”намештаја”, који се може померaти, за-
менити и често је привремен, насупрот самим отвореним јавним
просторима који имају и посебна својства, а то је трајност. ”Објек-
ти који формирају ове амбијенте често се и мењају, граде и разгра-
ђују, али као трајни мотив градског простора остаје празан, неиз-
грађен део.” (проф. Ранко Радовић). Начин уређења и елементи оп -
реме који испуњавају тај ”празан, неизграђен простор” део су ње-
говог ентеријера, и опредељујући су у доживљавању јавног про-
стора као удобног, препознатљивог и прилагођеног човековој пер-
цепцији и његовим сразмерама, градећи у садејству са просторним
оквиром и људима који га испуњавају препознатљиви амбијент. 

Због тога, иако у структуирању простора нису примарни нити по
димензијама највећи, начин уређења јавног градског простора од
којег зависи функционалност и карактеристике и дизајн урбане
опреме од којих зависи привлачност самог простора представљају
изузетно важне чиниоце у формирању укупне слике јавног про-
стора. Као елементи уређења и опреме јавних простора најчешће
се препознају: 

� Места за седење: столице, клупе, зидићи, подзиди, ивичњаци,
сте пеништа ...
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� Продаја: киосци, покретна колица, склопиви штан до-
ви, покретне тезге, апарати за сладолед и кокице ... 

� Информације: путокази, информационе табле и сту бо-
ви, јавни часовници ... 

� Рекламе: билборди, рекламни панои, табле, излож -
бене витрине ... 

� Елементи воде: мирне водене површине, водени зи-
дови, чесме, фонтане, водоскоци ... 

� Телефонске говорнице, банкомати, услужни аутомати,
интернет пунктови, поштански сандучићи, јавни тоа-
лети, жардињере ...

� Настрешнице, тенде, шатори, павиљони, заклони ...

� Уметност у јавном простору: споменици, скулптуре,
мозаици, мурали, графити, мултимедија видео и комп -
ју терски радови, инсталације, landart ... 

� Јавно и декоративно осветљење 

� Аутобуске настрешнице и заклони

� Посуде за отпатке

� Урбани подови: поплочавање, елементи денивелације,
ивичњаци ... 

Посебну, физички неопипљиву и невидљиву, али зна-
чајну групу, чине звучни елементи, а сасвим специфич-

ну-утисци мириса, по којима се многи простори препо-
знају и памте.

Уређење и опремање јавних градских простора пред ста-
вља надградњу у процесу њиховог урбанистичког пла-
нирања и изградње. У Београду је последњих година
уочљиво поклањање веће пажње уређењу и опремању
јавних простора, посебно у домену поплочавања и
осветљења. Централна градска општина Стари град,
која се у менталној мапи становника често поистовећује
са самим центром града, има ”привилеговани” положај,
као део заштићене историјске целине Стари град. На
подручју општине присутни су, у различитој  мери, сви
елементи урбане опреме и уређења, али ниво њиховог
квалитета, количина, па и степен одржавања опадају
удаљујући се од зоне Кнез Михаилове улице према руб-
ним деловима. 

Карактеристично за Београд је да изглед јавног просто-
ра у великој мери диктира приватни сектор - домина-
нтну слику стварају баште, тенде, опрема угоститељ-
ских објеката, што доприноси разноликости и живости
простора, али често нагиње урбано хаотичном и естет-
ски проблематичном уређењу пред чијом се ”мобилном”
претрпаношћу слободан јавни простор повлачи.

� Поглед на Трг Републике
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Основни принципи

”Људи воле да седе тамо где има места да се седне” (Wil-
liam H.Whyte). Седење је важно омогућити у просторима
у којима је мноштво људи, посебно на местима са којих
могу да посматрају друге. Добри јавни простори омогу-
ћавају избор места и начина седења, нуде разноврсну
опрему: клупе, столице које се могу померати, степениш-
та, подзиде, ограде платоа, ивичњаке ...

У оквиру истог простора потребна су различита места
за седење: на сунцу, у хладу, за седење у групи и из-
двојено, близу централних збивања, по страни ... Начи-
ни на који људи желе да седе и користе просторе за се-
дење зависи од старосне групе, дужине задржавања, по-
вода-одмор или посматрање ... што утиче опредељујуће
на дизајн опреме. Поред стандардне опреме за седење,
флексибилан и вишенаменски дизајн ограда, степениш-
та, денивелисаних платоа, жардињера, такође доприно-
си разноврсности избора.

Све што лепо изгледа доприноси и да се добро осећамо,
па стога добро одржавање већ постављених елемената
није мање важно.

� Примери из света

� Стари град

Стари град

Клупе које се налазе на Калемегдану, у парку у сенци
дрвећа, или окренуте према реци на ивици шеталишта,
уз жардињерње у зони Кнез Михаилове улице и Трга
Републике, пример су стандардно доброг, али и недо-
вољно разноврсног избора. Најбоље су клупама опре-
мљени паркови, ретко се виђају на пјацетама, скверо-
вима, малим проширењима улица. Освежење за Београд
представљају атрактивни јарко обојени објекти за се-
дење-скулптуре постављени на Калемегдану, посебно
привлачни деци и младима.

Некада су у парковима старог Београда постојале сто-
лице које су људи слободно померали и сами бирали ме-
сто њиховог постављања. Због своје флексибилности,
столице су као елемент урбаног мобилијара биле и
остале популарне и често се срећу у европским градо-
вима: дуж башти ресторана окренуте према тргу, дуж
парковских стаза или слободно постављене на зеленим
површинама. Проблем отуђивања решава се прису-
ством чувара и коришћењем у оквиру садржаја који
имају другу врсту контроле.

Пријатни простори за седење, посебно неформално, не-
достају и Београду и Старом граду. 

СЕДЕЊЕ: СТОЛИЦЕ, КЛУПЕ, ЗИДОВИ, ПОДЗИДИ,
ИВИЧЊАЦИ, СТЕПЕНИШТА ...



Стари град

Београд је деведесетих година XX века претрпео не-
контролисано повећање броја киоска као доми нантног
вида продаје. Заузевши прво мањи део јавног простора,
киосци се умножавају, шире, ”дограђују”, дегради-
рајући простор, реметећи кретање и пос тављајући свој
”приватни” интерес јавном. Преплав љеност киосцима
се последњих година доводи на ра зумну меру, а увође-
ње ”старобеоградског” киоска и пажња према дизајну
нових представљају помак. Још је недовољно присутан
аспект целовитости просторне организације у којој би
продајни пунктови суделовали у формирању квалитета
простора. Као добра решења појављују се покретна ко-
лица, склопиви штандови и тезге, који су флексибил-
нији, боље се прилагођавају простору и различитим
функцијама које јавни простори повремено примају. 

Тема киоска, са свим негативним последицама, посеб-
но у спрези са бројном ”пратећом опремом” - расхлад-
ним витринама различитих произвођача, присутна је и
на Старом граду. Ипак, у најужој централној зони, из-
глед и организација пунктова за продају је на вишем
нивоу, а регулатива за уређење градског простора се
стриктније примењује.

Даље од центра, концентрација продајних пунктова
опада до супротности, па се тако дуж Дунавског кеја,
од Калемегдана до марине ”Дорћол”, не могу купити ни
новине. Уређени, али без садржаја и опреме, јавни  про-
с  тори су неатрактивни за посетиоце и остају празни, јер
људи нису мотивисани да их посећују и задржавају се
у њима.

Основни принципи

Према  Вилијему Вајту,  (William H. Whyte, The Social
life of small Urban Places), ”Ако желите да на неко место
засејете активности, убаците у њега храну”. Продаја,
посебно хране, привлачи масу људи, па готово да нема
трга, сквера или другог јавног простора на чијем се углу
или прилазу не налази пункт на којем се продају кокице,
сладолед, сендвичи, и око којег се скупљају људи да би
купили нешто или просто стајали поред, ступајући
спонтано у међусобне контакте. Храна привлачи људе,
који затим привлаче друге људе. Продаја има своје
неписане законитости, према којима улични продавци
непогрешиво одаберу најбоље место, упркос прописима. 

У избору производа који се нуде и продају постоји
хијерархија: ако се жели оживети трг или пешачка зона
и интензивирати окупљање, први корак је продаја хра -
не, тек затим цвећа, уметничких предмета ... Такође је
потребно пратити потребе и интересовања раз личитих
категорија корисника. 

Објекти и средстава на којима се продаје треба да су
разноврсни и флексибилни, како би се прилагодили
различитим  потребама: сезонским, дневним, за време
празника или различитих јавних манифестација и како
се простор не би превише заузео и узурпирао. Кон -
центрација, број и величина продајних пуктова не сме
прерасти просторне могућности, да не би дошло до
закрчености и отежане проходности јавног простора.
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� Стари град

� Примери из света

ПРОДАЈА: КИОСЦИ, ПОКРЕТНА КОЛИЦА, СКЛОПИВИ ШТАНДОВИ, 
ПОКРЕТНЕ ТЕЗГЕ, АПАРАТИ ЗА СЛАДОЛЕД И КОКИЦЕ ...
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Стари град

На јавним просторима Београда влада шароликост ре-
кламних средстава и објеката, дизајнерски аспект је за-
немарен, не води се довољно рачуна о месту поставља-
ња, а чести су оштећени панои, рекламни стубови, таб-
ле и зидови који се не виде од слојева исцепаних ре-
клама. У самом центру о овом аспекту одржавања се ви-
ше води рачуна. 

Свуда у граду присутно је постављање реклама преко
целе фасаде, што одражава не само непоштовање ауто-
ра зграде, већ и потпуну превласт приватног над јавним
интересом и деградацију јавног простора. Свеприсутни
билборди, иако не у строгом центру, доминирају на
многим раскрсницама, угрожавајући безбедност и за-
клањајући визуре. 

У централној зони, па и на Старом граду, примерено је
постављање стојећих рекламних паноа, као мање агре-
сивног облика рекламирања. Стари град требало би да не-
гује традицију постављања рекламних стубова, који, по-
ред основне функције оглашавања, представљају карак-
теристичне и интересантне просторне елементе. Потреб-
но је, такође, да се до доброг дизајна долази путем кон-
курса, како би се успоставила разноврсност основних ти-
пова, а не шаренило и неред.

Основни принципи

Правни термин ”oбјекти и средства за оглашавање”, на-
звали смо овом приликом ”рекламе”, подразумевајући
при том сву шароликост појавних облика. 

Рекламе су најагресивнији део урбане опреме јавних
простора, често толико доминантне да потискују или
заклањају друге садржаје. За постављање рекламних
објеката свуда у свету важе прецизна правила, про-
сторни и технички услови, па ипак оне својим бројем и
димензијама све више доминирају простором, а визу-
елно се чини да никаквих услова и правила нема.

Рекламни објекти могу бити светлећи и несветлећи,
стајати самостално или користити фасаде, електричне
стубове и друге објекте као носеће елементе. Специфи-
чан вид рекламирања примерен урбаном амбијенту
представљају изложбене витрине усклађене са архи-
тектуром фасада. 

Основни услов за постављање рекламних објеката у
простору је да не ометају саобраћај и пешачка кретања,
не ремете визуре и не заклањају једни друге.

� Стари град

� Примери из света

РЕКЛАМЕ: БИЛБОРДИ, РЕКЛАМНИ ПАНОИ, ТАБЛЕ, СТУБОВИ, ИЗЛОЖБЕНЕ ВИТРИНЕ



Стари град

Београд, иако на рекама, тај свој животни и симболич-
ни елемент не користи довољно, нити довољно разно -
врсно. Стари град се спушта до самих обала Саве и Ду-
нава, те је тако физички у директном контакту са водом,
а на његовој се територији налази већина нај познатијих
и најлепших градских фонтана. 

Недостају нове водене површине, недовољно се кори-
сте могућности разноликих просторних решења и при-
мена које вода као елемент пружа, ретко је вишенамен-
ско коришћење (фонтана-клизалиште), недостају базе-
ни и водене површине уз обале, вода која тече и жубо-
ри присутна је само на Андрићевом венцу ... Највише
недостају чесме - традиционална састајалишта и одмо-
ришта, које би захваљујући безбројним могућностима
скулптуралног обликовања и дизајна постале значајан
елеменат опреме урбаног простора и препознатљиви
знак његовог идентитета. Код постојећих фонтана и
чесми, проблематичан моменат је одржавање, мада се
може констатовати да се у новије време велики број
одржава.

О ноћном осветљењу, неизоставном и нераздвојном
пратиоцу водених композиција, у централној зони Бео-
града се такође све више води рачуна.
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Основни принципи

Вода је један од најважнијих и најлепших елемената који
се јављају у јавном градском простору. Примењује се у
различитим видовима: као водопади, водени зидови,
вештачки потоци, водени тунели, меандри, мирне водене
површине, фонтане и чесме свих врста. Често је интег -
рисана са скулптуралним делима. Једна важна ствар
најчешће недостаје: забрањен је улазак у воду. Међутим,
и забране се могу превазићи, као што је урадио Лоренс
Хал прин (Lawrence Halprin) на главном тргу у Портлан-
ду, држава Орегон, пројектујући сложен систем брана и
водопада по којима се људи пењу и силазе.

Поред тога што присуство воде физички утиче на ми-
кроамбијент места снижавајући температуру у врелим
летњим данима а визуелно ствара осећај свежине, изу-
зетно важну улогу има звук воде. Он пригушује околну
буку, звуке саобраћаја, жамора и то је разлог што се јав-
ни простори у којима доминира звук воде доживљавају
као тихи и мирни.

Посебне ефекте у јавним просторима производи вода у
спрези са осветљењем, па овај важан аспект доживљаја
ноћног амбијента, присутан у свим градовима, зас -
лужује велику пажњу.

� Стари град

� Примери из света

ЕЛЕМЕНТИ ВОДЕ: МИРНЕ ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ, ВОДЕНИ ЗИДОВИ,
ЧЕСМЕ, ФОНТАНЕ, ВОДОСКОЦИ ...
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Стари град

Утилитарна опрема јавних простора у целом Београду
је углавном унифицирана, исти типови се примењују у
различитим амбијенталним и историјским целинама.
Поред чињенице да су неки од ових елемената урбане
опреме производи новијег времена и технологије, мо-
гући разлог је и површан однос према градском ам-
бијенту. Изузетак су поштански сандучићи у центру
града који су реминисценција на старобеоградске. 

Од савремене опреме, отворено је више ”интернет-пар-
кова”, али продајни или услужни аутомати још нису уш-
ли у употребу или су ретки. С обзиром на све већи број
туриста који посећују Београд, требало би их постави-
ти, поготово у централној зони. Број телефонских го-
ворница се повећао, иако се чини да је са масовним ко-
ришћењем мобилних телефона потреба за њима све ма-
ња.

Евидентан је недостатак јавних тоалета, које, као само-
сталне пунктове, треба поставити на пажљиво одабра-
не локације у оквиру јавних простора, посебно парко-
ва, водећи рачуна о дизајну, у централној зони приме-
реном амбијенту историјског језгра.

Жардињере, које се најчешће постављају према коло-
возу, испред јавних објеката, на границама пешачког
простора, махом су униформног дизајна, бетонске, че-
сто у лошем стању. Пријатном шароликошћу, допуња-
вају их жардињере у функцији ограда летњих башти. У
просторима даље од центра их углавном нема.

Основни принципи

Наведени објекти, сем жардињера, спадају у утилита-
ран јавни мобилијар. Треба их лоцирати у фреквентније
делове јавних простора, дуж траса и на укрштањима
интензивних пешачких кретања, улазима у веће јавне
објекте и прилазима јавном простору.

При избору локације потребно је водити рачуна, с об-
зиром на скромне димензије, да буду лако уочљиви, али
не на самим пешачким трајекторијама.  Дизајном треба
да су усклађени са доминантним обележјима дизајна
остале опреме јавног простора, а пожељно је да, иако
углавном технички елементи (говорнице, банкомати и
остали аутомати), у зони историјског центра носе нека
обележја историчности места.

Посебно је потребно водити рачуна о потребном броју
и локацији јавних тоалета. 

Жардињере, као посебна категорија, дозвољавају ши-
рок и флексибилан дизајнерски приступ, па се срећу у
најразноликијим облицима и материјалима. Важан
услов је трајност и отпорност, посебно ако се поста-
вљају према саобраћајним површинама. Поред основне
намене, често, с дизајнерском намером или спонтано,
служе за седење, или су саме саставни део неког од еле-
мената урбане опреме - клупа, зидова, степеништа, еле-
мената денивелације терена. Као мање посуде за цвеће
постављају се и на електричне стубове.

� Стари град

� Примери из света

ТЕЛЕФОНСКЕ ГОВОРНИЦЕ, БАНКОМАТИ, УСЛУЖНИ АУТОМАТИ, ИНТЕРНЕТ ПУНКТОВИ,
ПОШТАНСКИ САНДУЧИЋИ, ЈАВНИ ТОАЛЕТИ, ЖАРДИЊЕРЕ 



Основни принципи

Елементи који наткривају или затварају простор имају
своју практичну, али и естетку улогу. Важан услов је да
морају бити безбедни.

Једноставни и често присутни елементи који делимич-
но наткривају простор су перголе, обично са зеленилом,
карактеристичне за осунчане пределе.

Као веома пријатне, корисници посебно доживљавају
шаторасте конструкције, чије су могућности примене
веома разноврсне: од малих, једноставних, платнених
настрешница изнад улаза у локале, преко сунцобрана,
фиксних или склопивих тенди летњих башта кафеа и
ресторана, до великих монтажних конструкција које на-
ткривају део трга, парка или улице, штитећи и дефини-
шући јавни простор који се може користити у различи-
те сврхе. У својој сенци они обезбеђују могућност од-
вијања разноврсних активности, и поред практичне
улоге, заклона од сунца или кише, формирају микроам-
бијент и дају идентитет простору. 

Павиљони се обично постављју у парковима или на
трговима, за извођење уметничких представа, најчеш-
ће музичких, са улогом да заштите извођаче, али и да
фокусирају пажњу публике на њих. Класично или сав-
ремено дизајнирани, везују се за просторни контекст и
постају жижна тачка окупљања, те у том смислу имају
значајну интеграциону улогу.

Стари град

У Београду су ретки уметнички и други наступи на
отвореном, наткривеном јавном градском простору.
Традиција некада типичних парковских павиљона и се-
ница у којима је свирала музика, настављена је само на
Калемегдану. Иако су на нашем поднебљу заступљени
различити климатски услови, неоправдано ретко се
примењује разноврсни асортиман савремених, лаганих,
практичних и флексибилних шаторастих и других мон-
тажних конструкција, често коришћених у многим свет-
ским градовима. 

Добар изузетак је пример коришћења шатора за прате-
ће садржаје на тениском турниру ”Serbia open” 2009. го-
дине у спортском центру на Дорћолу. У Београду, па и
на Старом граду, доминирају разнобојни и разноврсни
сунцобрани и обично предимензиониране, често лоше
дизајниране тенде изнад летњих башти. Поред првен-
ствено  заштитне, њихова улога је и рекламна, па ша-
ренило боја, облика, натписа, често ствара визуелно за-
гушење у простору, а поједине зоне (Обилићев венац,
улица Страхињића Бана) су постале улице сунцобрана
од којих се саме улице готово више и не виде.

Транспарентне настрешнице, перголе, шатори, куполе,
могле би се појавити на трговима, шеталиштима уз ре-
ке, на Савском пристаништу, простору Доњег града ...
не само као заштитни, већ и просторно-физички инте-
грациони елементи друштвених окупљања, контаката и
зближавања.
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� Стари град
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НАСТРЕШНИЦЕ, ТЕНДЕ, ШАТОРИ, ПАВИЉОНИ, ЗАКЛОНИ
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Основни принципи

Уметничким делом, па и уметношћу у јавном простору
(public art), сматра се оригинал или ”један од примера-
ка” (код скулпторских дела), или дело произведено у
ограниченом броју примерака (примењена уметност,
фотографија). Репродукције, копије, елементи архитек-
туре, орнаменти, landart, графити ... не сматрају се
уметничким делима уколико их није потписао уметник.

Уметност и уметничка дела у јавном простору могу би-
ти једног или групе аутора, трајна или привремена,
контекстуална или универзална ... Процедура израде
пројеката и постављања уметничких дела у јавни про-
стор у развијеним земљама је разрађена од идеје, до де-
таља финансирања и одржавања. Просторни контекст,
историчност места, величина и намена јавног простора
су полазни елементи. Пре почетка израде пројекта,
истовремено се дефинишу јасни критеријуми за избор
пројекта, одлучује о избору локације и ради нацрт пла-
на одржавања и заштите будућег дела.

Процедура је једноставнија за поставке дела у јавном
простору која нису трајног карактера и завршава се
одобрењем које на пројекат и програм дају надлежне
институције. Унапред се дефинишу услови, правила,
обавезе и други елементи за реализацију у простору.

� Стари град

� Примери из света

УМЕТНОСТ У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ: СПОМЕНИЦИ, СКУЛПТУРЕ, МОЗАИЦИ, МУРАЛИ, ГРАФИТИ,
МУЛТИМЕДИЈА, ВИДЕО И КОМПЈУТЕРСКИ РАДОВИ, ИНСТАЛАЦИЈЕ

Стари град

На јавним просторима Старог града налази се богата
збирка вредних скулптуралних дела, пре свега на трго-
вима и у Калемегданском парку. Скулптуре знаменитих
личности и симбола културно-историјског и национа-
лног идентитета су просторна одредница, знак, често
и назив простора (“код Победника”). Неопходне су
строжије мере заштите и чувања како би се спречило
девастирање и одношење, као и адекватно осветљење,
не само у центру града, већ и удаљенијим зонама где су
често мета вандала.

Београдским јавним просторима мање недостају умет-
ничка дела, колико недостаје доследна политика кул-
туре у односу према старом, препознавању вредног у
новом, поимању вредности духа града и места и њего-
вом очувању. Културни идентитет се не ствара нити
одржава ad hoc избором локације за поклоњену скулп-
туру, већ континуалним и систематским радом на доку-
ментационој основи, критеријумима и пројектима за
постављање уметничких дела у јавном простору.

Дела која ”нису уметност уколико нису од уметника по-
тписана”, скромно али успешно проналазе пут кроз на-
ше просторе. Готово заборављену традицију конкурса
за скулптуре у јавном простору наставља изложба ”Те-
ра”. Осликавају се мурали, излажу радови студената
академија, реализују изложбе фотографије на отворе-
ном, осветљава калемегданско шеталиште ... Са овог
аспекта, београдске културне воде су заталасане, недо-
стаје промишљена и једноставна регулатива која би ове
покушаје пратила.



Основни принципи

Добро и правилно осветљење је изузетно важан чинилац
јавног градског простора, чија је примарна улога ноћна
видљивост у циљу безбедности. Успешно решено јавно
осветљење не само што испуњава техничке нормативе,
већ је прилагођено корисницима простора, помаже при
оријентацији ноћу-добро осветљени споменици, фонта-
не, скулптуре, зграде постају путокази, осветљени де-
таљи наглашавају идентитет и историчност места, кон-
траст ствара осећај драматичности простора. 

Осветлити се могу урбани пејзаж, зеленило, улази, иви-
це парка или трга, излози, архитектонски детаљи, ин-
формациони пунктови, значајни просторни репери ... И
многи елементи урбаног мобилијара често могу сами
постати светлосни извори. Сваки од ових аспеката за-
хтева посебан приступ и поштовање специфичних пра-
вила и услова. Осветљење јавног простора пешачких и
стамбених зона учествује чак и у умирењу саобраћаја,
наговештавајући возачима да из јарко осветљних јаких
саобраћајница улазе у дискретније осветљен простор
пешачке улице. 

Добро осветљење, поред техничких и фотометријских
услова, треба да поштује карактер простора, различити
светлосни извори међусобно морају бити усклађени,
укупно осветљење прилагођено окружењу-димензијама
простора, висинама зграда, врсти застора ... Посебну
пажњу захтева декоративно осветљење, које наглаша-
ва најлепше у простору.   

Стари град

Осветљење јавних простора Београда, мостова и фаса-
да јавних објеката је аспект уређења којем се поклања
све већа пажња. Углавном су добро осветљени важни
отворени јавни простори у центру града. Поред уличне
расвете, све присутније је осветљавање пешачких по-
вршина, док осветљење паркова још није на задовоља-
вајућем нивоу. 

У централној зони на Старом граду могу се видети го-
тово сви елементи урбане расвете којима Град распола-
же. Целокупној ноћној атмосфери значајно доприносе
осветљене баште ресторана, аранжирани и осветљени
излози, док су, даље од центра, чак и главне улице често
недовољно и неадекватно осветљене, а естетски моме-
нат је занемарен. 

Декоративно осветљење значајних делова Београда,
споменика, архитектонских објеката и детаља, у супро-
тности је са општим утиском да нам је град у целини,
чак и у зони ширег центра, лоше осветљен, а многи про-
стори ноћу нису безбедни ни лако доступни. Слично
осталим елементима опреме градских простора, по-
требно је побољшати одржавање, обезбедити поправ-
ку расветних тела и замену сијалица. 
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Стари град

Стајалишта јавног превоза у Београду су у погледу ди-
зајна и пратеће опреме стандардна, а њихов капацитет
и опремљеност често не одговара потребама. У цен-
тралној градској зони и ширем центру углавном већ по-
стоје или се постављају нове аутобуске надстрешнице
савременог дизајна, опремљене клупама и основним
информацијама (назив стајалишта, ознаке линија, евен-
туално распоред полазака). Недостају потпуније ин-
формације о мрежи линија јавног градског превоза и зо-
нама, план града и друге шире информације намењене
становницима и посетиоцима Београда а аутомати за
продају карата не постоје.

У зонама удаљенијим од центра града стајалишта су
знатно лошије опремљена, осветљена и одржавана. Че-
сто немају надстрешницу нити површину за седење,
што је нарочито потребно на станицама које су удаље-
не, изложене ветру и осталим неповољним атмосфер-
ским приликама. Недостају и продајни пунктови, корпе
за отпатке, јавни тоалети на почетним станицама. С об-
зиром да су честа мета вандала, наглашен је и проблем
њиховог одржавања. 

Београдске станичне надстрешнице немају посебан
идентитет, већ се типска решења примењују у свим про-
сторима. Дизајн стајалишта у историјском језгру града
би требало да прати вредности архитектуре и амбијен-
та да говори о историчности места, подсећа на 120 го-
дина дугу традицију јавног превоза у Београду.

Основни принципи

Аутобуска стајалишта са добрим, функционалним и
лепим надстрешницама и заклонима су не само важан
део сваког система масовног јавног превоза већ и ин -
тегрални део јавног простора у којем се налазе. Добро
решено аутобуско стајалиште примарно треба да за до-
вољи потребе путника, али и да се једноставно и лако
поставља и одржава, да није скупо, да је отпорно на по-
кушаје уништавања, и да обезбеђује прегледност воза-
чима и лак улаз путника у возило.

Стајалиште првенствено треба да је удобно, безбедно и
да добрим дизајном чекање учини пријатнијим. Треба
да је видљиво и јасно означено, ноћу осветљено, а пра-
 тећа опрема, као што су табле са натписима и панои, да
пружају потребне податке о месту на којем се налази и
линијама јавног превоза. Фреквентна, важна, а посеб но
туристички привлачна места, захтевају опрему са до-
датним информацијама: шемом јавног градског прево-
за, планом града и слично.

Уз стајалишта треба да постоје клупе, телефонске го-
 ворнице, аутомати за продају напитака и слаткиша, кор-
пе за отпатке ... Овакви пунктови не смеју да ометају
прегледност улице, и постављају се низ улицу у одно-
су на смер кретања возила.

Фреквенција полазака, дужина чекања, број и структу-
ра путника, утичу на потребу за постављањем ста ја -
лишта и избор микролокације, док карактер амбијента,
посебно у централним градским зонама, треба да се
одражавају у његовом изгледу. Често се стандардни ди-
зајн стајалишта може применом карактеристичних ма-
теријала и детаља обликовно прилагодити урбанистич-
ко-архитектонском просторном окружењу.

� Стари град

� Примери из света

СТАНИЧНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ И ЗАКЛОНИ



Стари град

Стање опремљености јавних простора Београда посу-
дама за бацање отпадака је слично као и у односу на ве-
ћину елемената урбане опреме - у централној зони  се
више води рачуна о постављању, одржавању и дизајну
него у рубним деловима градског простора. Док у из-
бору корпи за отпатке постоји извесна разноврсност,
контејнери су типски и изгледом углавном деградирају
амбијент.

Као и у целом граду, на улицама и трговима Старог гра-
да потребан је већи број уочљиво постављених корпи за
отпатке, савременијег, атрактивнијег и финијег дизајна
усклађеног са историјским и архитектонским вредно-
стима простора, примена квалитетнијих материјала,
дискретније лоцирање контејнера, а пре свега добро
одржавање и редовно пражњење.
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ПОСУДЕ ЗА ОТПАТКЕ

Основни принципи

При избору и постављању посуда које треба да приме
одређену количину отпада, посебно намењених за ко-
риш ћење у градском центру, основно је да се лако ко-
ристе и једноставно одржавају, али је подједнако важан
избор микролокације и дизајна. Добре локације за по-
стављање корпи за отпатке су места велике кон центра-
ција становника и фреквентности пролаза: у близини
пешачких прелаза, на раскрсницама, поред продавница
брзе хране, на станицама јавног превоза, уз улазе вели-
ких пословних и стамбених зграда и поред већ по-
стојеће урбане опреме као што су клупе, теле фонске го-
ворнице ...

Добар дизајн корпе за отпатке, поред лаког коришћења,
подразумева препознатљивост намене на први поглед,
усклађеност са дизајном осталих елемената опреме јав-
ног простора, прилагођеност карактеру и значају град-
ске зоне и микроамбијенту локације, лако одржа вање, и
што је веома важно, отпорност на ударе.

За постављање контејнера, пресудан је избор микроло-
кације, величина и број, што зависи од низа чинилаца.
Контејнери за одвајање различитих врста отпадака за
рециклирање су у свету стандард, док код нас њихова
употреба тек почиње.

� Стари град

� Примери из света
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Стари град

У односу на на претходне периоде и остале видове уре-
ђења јавног простора, у Београду, а нарочито у цен-
тралној зони, у последње време се посвећује знатно ве-
ћа пажња уређењу пешачких површина. Тротоари и
простори који нису више само асфалтирани, од најужег
центра, Кнез Михаилове улице, Теразија, Трга Репуб-
лике, шире се полако не више искључиво унутар пе-
шачке зоне, већ и дуж важнијих саобраћајних улица.
Оваква појава радује, јер говори да пешак почиње да се
третира не само као неко коме треба пружити тек еле-
ментарну безбедност, већ као социјална јединка која
живи и ради у овом граду, има своје опште и индивиду-
алне потребе, и жели да се осећа пријатно на јавном
простору који је њој и намењен.

Иако београдским јавним просторима још преовлада-
вају једнолика, неинвентивна и често лоше изведена ре-
шења поплочавања и обраде пешачких површина, доб-
ре намере су евидентне. Треба подсетити да елементи
поплочавања могу постати дела уметности у јавном
простору. 

Велики недостаци уочавају се у уређивању парковских
стаза, које често не задовољавају ни основни минимум
безбедности и удобности. Посебан проблем представља
најчешће лоше извођење и одржавање, што поништава
вредност уложеног труда и средстава.

� Стари град

� Примери из света

Основни принципи

Површине по којима се хода чине половину укупне ви-
зу ре пешака, што квалитету и дизајну пешачких по-
вршина и стаза даје пресудни утицај на карактер јавног
простора. Улога материјала који се користе као по-
вршински застор је првенствено да обезбеде сигурно и
удобно кретање, затим да сугеришу да је простор првен-
ствено намењен пешацима. Могуће ја чак, ради давања
предности пешацима у односу на возила, у стамбеним
улицама коловоз поплочати засторима уобичајеним за
пешачке зоне.

Елементи за поплочавање и застори: камене и бетонске
плоче, коцке, опекарски елементи, вештачки мате-
ријали, дрво, у зависности од намене постављени са-
мостално или комбиновани са асфалтом, земљом, пе-
ском или травом, првенствено морају бити безбедни,
удобни и у погледу сигурности за ходање прилагођени
потребама различитих категорија корисника. Поред
квалитета материјала, који треба да су трајни, добро по-
стављeни, да нису клизави, за изглед и функцију јавних
простора важан је целокупни изглед и дизајн пода, у
којем учествују величина, боја, текстура примењених
материјала и елемената који, међусобним односима
формирају просторне целине и наглашавају специфич-
не функције појединих делова јавног простора. Врста,
начин и интензитет осветљења такође играју изузетно
важну улогу, јер рефлектујуће светло са подлоге у са-
дејству са основним утиче на укупни осветљај и пружа
могућност разноврсног доживљавања ноћу осветљеног
јавног простора.

УРБАНИ ПОДОВИ: ЗАСТОРИ, ПОПЛОЧАВАЊЕ, ЕЛЕМЕНТИ  НИВЕЛАЦИЈЕ, ИВИЧЊАЦИ ...



Основни принципи

Тема јавног простора као сцене и сценографије припа-
да домену социологије и психологије простора, али ов-
де је помињемо да бисмо нагласили тај просторни, фи-
зички аспект јавне, отворене, али фасадама заштићене
сцене која прима све поменуте артефакте-елементе ур-
бане опреме и уређења, свој урбани намештај, присутан
у сваком тренутку јавног живота простора и његових
корисника. 

Јавни градски простор, трајна сцена пролазних догађа-
ња и разноврсних активности, заслужује највећу бригу
о његовом постојању и опстанку. Важно је да и као
струка, и као становници града, имамо свест о његовом
значају и естетици, као и важности присуства свих оних
детаља којима је опремљен. 

Са аспекта јавног простора као сцене и сценографије,
нису толико важне димензије, па чак ни квалитет и ди-
зајн који је примаран за елементе његове опреме, важ-
но је, једноставно, да јавни простор постоји.

Стари град

Јавни простор у центру града где се увек налази велики
број људи идеално је место масовне комуникације. И
сам центар, и друга важна тачка - обале река и Ушће -
припадају Старом граду, па је ова општина тако сти-
цајем околности најчешћа позорница збивања најваж-
нијих догађаја и манифестација. Поред разних култур-
них, спортских и осталих збивања, један од новијих ле-
пих примера је Карневал бродова који макар на кратко
време враћа живот београдским рекама и обалама. Чи-
њеница да је Стари град често центар дешавања има
своје добре и лоше стране, али поред низа предности
централног положаја у граду, носи и једну велику и
важну обавезу - бригу да позорница буде увек чиста,
опремљена, осветљена и спремна, седишта удобна, а
погодности при руци. 

Из претходне анализе стања, проистиче да иако је опре-
ма мало застарела, седишта расклимана а светла често
слаба, Позориште на јавном простору ипак свакодневно
ради, а публика, које је све више, нада се да ће и сцена
временом бити све лепша.
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ЈАВНИ ПРОСТОРИТЕМА БРОЈА

� Стари град

� Примери из света

ЈАВНИ ПРОСТОРИ КАО СЦЕНА И СЦЕНОГРАФИЈА
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Овим истраживањем учињен је покушај да се наведена
проблематика размотри на примеру општине Стари
град, која је у овој фази просторни носилац Студије јав-
ног градског простора Београда. Као централна градска
општина, обухватајући најважније делове града, исто-
ријско језгро и централни део обала, општина Стари
град није представник целокупног градског простора,
па ни шире централне зоне, али њени рубни делови, по-
себно дуж дунавске обале, подсећају на разноликост
стања јавних простора у граду. То се посебно односи на
њихову уређеност и опремљеност елементима урбаног
мобилијара, који се својим карактеристикама крећу од
”светских”, до оних који су слика запуштене градске пе-
риферије. 

Један од кључних закључака овог специфичног аспек-
та Студије јавног простора Београда јесте да је тежња
да се достигну европски стандарди у неким моментима
близу свом остварењу и да нам добра страна решења
нису непозната нити недоступна. Охрабрује чињеница
да се у проблематику уређења јавног градског просто-
ра све чешће укључују стручне институције, дизајнери
и уметници који су ову тему препознали као значајну и
њоме се професионално баве, као и да се све чешће
појављује институција јавног конкурса за поједине еле-
менте урбане опреме, што су све иницијативе које тре-
ба подржати. 

Са друге стране, као што је речено на почетку овог тек-
ста, с обзиром да уређење и опремање јавног прос тора
ипак представља надградњу која прати задовољење ег-
зистенцијалних потреба, друштво, које у ходу савлада-
ва низ проблема, очито, из разумљивих разлога, још не
поклања овом аспекту адекватну, нити довољну  пажњу. 

Но, гледано у дужој временској пројекцији, неопходна
и најважнија је свест учесника у креирању, опремању
и уређењу јавног градског простора о томе да је он на-
мењен свима, као и свест корисника да су та опрема и
простор њихови. 

� Приредила 
Александра Тилингер, дипл.инж.арх.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Ова је област у Београду у великој мери покривена
правном регулативом, али би њен садржај требало
унапредити и осавременити, а спровођење побољшати.
Правну регулативу првенствено чине: 

� Одлука о општем уређењу града (“Службени лист
града Београда” број 22/2003, 11/2005, 29/2005,
24/2006, 29/2007), 

� Одлука о подизању и одржавању споменика и скулп -
туралних дела на територији Београда (“Службени
лист града Београда” број 3/00),

� Одлука о условима и начину постављања привре -
мених објеката на јавним површинама у Београду
(“Службени лист града Београда” број 23/94, 1/95,
6/99, 6/2001, 26/2001, 3/2002, 12/2002, 31/2002,
11/2005, 29/2007), 

� Одлука о постављању тезги и других покретних
привремених објеката (“Службени лист града Бео -
града” број 6/2001, 26/2001, 12/2002, 31/2002, 5/2003,
11/2005, 18/2006), 

� Правилник о типу, величини, условима и поступку за
постављање објеката и средстава за оглашавање на
територији града Београда (“Службени лист града
Београда” број 19/95, 18/96, 26/2005).

Ови правни акти се не спроводе доследно, нису до вољно
јасно разграничени нити усаглашене делат ности и
надлежности институција које учествују у њиховом
спро вођењу, а посебно, није довољно разрађена про це-
дура од идеје за постављање неког објекта, опреме и уре-
ђења јавног градског простора до њене реализације,
укљујући и аспект чувања и одржавања. У целокупну
шему требало би да је много чвршће укључен јасан ме-
тодолошки струч ни приступ сваком од специфичних ас-
пеката, као и јасан пројекат финансирања у свим фазама.

ЗАКЉУЧЦИ

Закључци који следе увод су у потребна даља и про-
дубљенија размишљања и анализе везане за интересан-
тну и широку тему уређења и опремања јавног градског
простора за коју постојe бројна домаћа и страна истра-
живања и литература.

� Примери из Београда



ЈАВНИ ПРОСТОРИ 
- СОЦИОКУЛТУРОЛОШКИ АСПЕКТ 

�

Јавни простор у граду је простор дебате, сусрета, раз-
мене, конфликата, решавања конфликата ..., место где се
сусрећу различитости, заједничко добро свих гра ђана,
обележје сваког града и сваке културе, доступан и на
располагању свима, простор свих и за све ... Идентитет
града се огледа и остварује у његовом јавном простору
и у односу појединаца, група и институција према њему. 

Јавни простори као јавно добро

Јавно добро као појам обухвата јавни простор али се не
своди само на њега. Оно представља читаву сферу ком-
 плексних међуутицаја који чине урбаност. Под разумева
право на град, процес партиципације и апропријације,
али га не треба схватити као власништво или корист. 

Социјална улога јавних простора проистиче из њихове
природе јавног добра. Градски простор је јавно добро,
без обзира на својински статус његових елемената, од-
 носно његових садржаја. У великом броју европских
гра дова концепт градског простора као јавног добра
заснива се на вредностима које полазе од корпуса ос-
 новних људских права, односно од права грађанина на
квалитетну и безбедну социјалну и животну средину.
Ширење корпуса људских права непосредно утиче на
редефинисање обима и садржаја појма јавно добро, на-
рочито у погледу његове доступности (просторне, со-
цијалне) и права коришћења под једнаким условима,
без дискриминације и социјалног искључивања.

У простору града јавно добро подразумева две врсте
вредности: материјализоване, којe се могу измерити и
операционализовати прецизним мерилима и немате -

ријализоване вредности као резултат синтезе при род-
ног, историјског, културног, економског, политичког, со-
цијалног и другог развоја у компоновању градских про-
стора. Ове вредности граду дају идентитет, одгова-
рајући ниво урбаности и посебности. Пример синтагме
„амбијентална вредност простора“, централне катего-
рије јавног добра у савременим градовима, представља
скуп, па чак и синтезу разноврсних немерљивих, сим-
боличких, социјалних, културних и других артефаката,
трагова, наслага, значења и вредности. Градски простор
има особену социјалну и културну динамику која је у
интеракцији са карактеристикама физичко-просторне
структуре.

Јавни простор као простор идентитета

Јавни простор je местo друштвеног окупљања, које пре-
вазилази границе културне припадности, класе, старо-
сти, пола, расе ... истовремено може послужити као сце-
на за различите врсте културних дешавања, музичких и
других фестивала, позоришних представа ... као про-

стор за организовање јавних форума, рас права, поли-
тичких протеста ... Сви ови облици се међусобно пре-
плићу што јавном простору даје посебну вредност, маг-
нетизам ... Људи овај простор користе и доживљавају на
различите начине у односу на (не)постојање личног
идентитета и осећаја припадности.

Урбанизација, развој градова и друштвени живот, њи-
 хова међусобна повезаност сама је суштина постојања,
развоја, функционисања и обликовања града. Свако пи-
тање урбаног развоја има свој јасан идејни оквир обзи-
ром да је оно дериват одређених околности конкретног
друштвено-историјског развоја. Урбанизам, начин жи-
вота и многе друге квалитативне одреднице, које изви-
ру из појма урбано, али нису његов дериват већ су ур-
бано само по себи и могу бити од користи за разумева-
ње града тек ако почивају на одређеној контекстуалној
равни. Контекст је резултат садржаја особене структу-
ре, пажљиво изнијансираних значења и подела на оп-
ште и посебно. Град као и друштво, променљиве су ка-
тегорије, подложне врло сложеним преображајима. Ни-
су прост збир догађаја већ спирални ток узрока и по-
следица. Ако, дакле, град не постоји сам за себе, већ је
суштински повезан с друштвом, тада се умеће „чита-
ња“, у ствари, своди на то да се у његовом материјалном
облику, друштвеним обрасцима и социјалним перфор-
мансама уочавају оне културне вредности којима при-
падају. Тек у том случају Рим неће личити на Петро-
град, Барселона на Будимпешту или Њујорк на Минхен. 

Посебан социокултуролошки значај имају центри гра-
дова. Више социолошких истраживања показало je да
се становници, без обзира на место живљења, иденти-
фикују са центрима својих градова. 

Центру града се у урбаној теорији придаје посебан зна-
чај, као простору у ком се дешава друштвени и култур-
ни живот града и као простору који има интегративну
функцију. Супек наводи да је градски центар током
историје имао следеће доминантне функције:

1. духовно-друштвено средиште, с култом, храмом или
црквом као спољним симболом;

2. политичко-административно средиште, с агором, фо -
румом или градском већницом као симболом;

3. административно-трговачко-индустријско средиште,
моноцентрично поливалентно почетком 19. века;

4. финансијска, трговачка и административна сре диш -
та, полицентрична и моновалентна средишта 20.
века, и 

5. социјално-интегративно средиште, поли валентно и
полицентрично или децентра лизовано средиште са
лаицизираним садржајима. 

Јавни простор непосредног суседства – локални јавни
простор, има другачији режим и интензитет коришће-
ња (заштита приватности, идентификација са сусед-
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као повезани систем различитих садржаја, стимулише
се и обнавља њихова социокултурна улога. 

Социокултуролошки аспект добре праксе 
развојне политике јавних простора у 
градовима Европе – како то раде други

Препознавање јавног простора од стране градских или
локалних власти (понекад и саме државе) као основног
или помоћног средства за јасну и конкретну реализа-
цију промовисаних политика (стратегија) у различитим
областима (социјална, просторна, еколошка, итд) ре-
зултирало је низом примера реализације јавних про-
стора као окосница развоја и тренсформације ширих
размера. Овде су издвојена три примера која илуструју
позитивне социокултуролошке последице различитих
нивоа захвата на унапређењу јавних простора – од  гло-
балног, везаног за стратешки ниво и широке контактне
просторе (Барселона), до локалног нивоа континуалне
политике постепеног освајања улица за пешаке (Ко-
пенхаген) и увођења новоих садржаја, у постојећи јав-
ни простор (Шалон).

Барселона, Шпанија (од 1978. године)

Барселона је јасно дефинисала однос према јавном доб-
ру и јавном простору. Реконструкција је била урбана и
јавна у сваком смислу речи, не само као физичка обно-
ва, већ свеобухватна реконструкција урбанитета као од-
носа према себи, своме граду и другима. Основни еле-
менти на којима се базирао план урбанистичке обнове
града Барселоне јесу стратегија обнове јавних просто-
ра и развоја урбаног дизајна, планирање у култури и
формирање културних четврти. Полазни програм су би-
ле културне активности интегрисане са другим развој -
ним стратегијама попут стратегија социјалног, економ-
ског и еколошког развоја. Развојни програми омогући-
ли су различите облике кооперације између јавног и
приватног сектора.

Физичка реконструкција спроведена је кроз регене-
рацију старих центара и отварање нових тргова, преу-
зимањем празних простора или путева и њиховим пре-
тварањем у авеније, рехабилитацијом блоковских дво-
ришта и њиховим претварањем у јавне просторе, као и
напуштених лучких и железничких простора у паркове
и шеталишта. 

Јавни форум је био место где се о свему дискутовало,
износили ставови, предлагале активности. Територи -
јална децентрализација са формирањем дистрикта био
је важан политички акт градске демократске управе, ус-
клађен са урбанистичким програмом уређења јавних
простора у сваком суседству ... Градска управа убрзала
је напоре у формирању и обнављању привлачности ур-
бане средине, користећи разне програме (унапређење
изгледа града, повећање сигурности грађана и имови-
не, формирање малих парковских површина где је то
било могуће, подстицање окупљање грађана у оквиру
суседстава и на нивоу града, оживљавање традициона-
лних светковина и слично). Најзначајнија полуга у овом
развојном пројекту је изградња механизма координа-
ције управних и административних служби са економ-
ским и социјалним развојним актерима. У томе су од
нарочитог значаја били грађански центри који су обез-
беђивали бројне активности и услуге.

Град граде урбана култура и економија. Управа гра-
да поставила је јасне приоритете, односно циљеве и

ством), и на њега су упућени локални становници и за-
послени. За побољшање квалитета живљења и за задо-
вољење потреба грађана, као и за јачање социјалне ин-
теграције, важан је јавни простор у непосредном окру-
жењу становања. Пре свега значајно је да постоје и да
су доступни мањи јавни простори организовани пре-
васходно за активности деце и омладине, старих и лица
са инвалидитетом и посебним потребама. У настојању
да очувају идентитет и квалитет градских простора на
микро плану, локалне власти у градовима Европске
уније остварују партнерство са удружењима грађана и
локалним организацијама. Поред заштите вредности и
безбедности своје имовине, интерес проналазе и у ос -
тваривању квалитетнијег окружења који њихов свакод-
невни живот чини здравијим и пријатнијим.

Функције јавних простора 
- начини коришћења

Једна од најбитнијих улога јавних простора прои-

стиче из његове природе као јавног добра, да буде до-

ступан и да се може користити под једнаким услови-

ма и без дискриминације. У идеалном смислу, јавни

простор је онај у који свако има право приступа без

искључивања по основу економских и социјалних

критеријума  и да га користи слободно за било как-

ву активност која не улази у конфликт са правима

других група и појединаца који га такође користе.

Они треба да буду изнад приватних интереса поје -

динца или групе.

Из разноликих могућности коришћења јавних просто-
ра проистичу његове најбитније функције: социјална -
„бити са другима“, доћи, проћи, сусрести се, дружити
се и разменити информације, бити виђен, провести део
слободног времена, присуствовати и/или учествовати у
„догађањима” ... осећање припадништва и идентифи-
кације са градом ... ; јавни простор као јавна сцена за:
културолошка, (као сцена позоришног, ликовног, му-
зичког, карневалског ... дешавања); и политичко-еко-
номска (јавне манифестације грађанских немира у об-
лику демонстрација, сценских пројеката, карневала,
перформанса, грађанских иницијатива, прослава ...) де-
шавања, и јавни простор као рекреативни простор (ре-
креација као слобода избора: шетња, доколица, спорт-
трчање, брзо ходање, бициклизам). За све наведено ус -
лови су: пријатан амбијент, сигурност, видљивост,
оријентација ...

Традиционално коришћење тргова и улица као места
окупљања поводом верских и других масовних мани-
фестација и прожимања различитих социјалних група,
у протеклом веку доживело је трансформацију у скла-
ду са променама друштвено економског система и у од-
носу према вредностима које, потенцијално, афирмишу
јавни отворени простор.

Формирање затворених тржних центара по ободу градо-
ва, и у центрима градова, до 80-тих година утицало је на
измењени однос према јавним отвореним просторима.
Шопинг мол, као савремено место за друштвено окупља-
ње, спектакл и забаву потиснуо је улогу улице, убрзао жи-
вот јер је задовољавање различитих потреба сконцентри-
сао (у контролисаним оквирима) на једну градску тачку и
тиме осиромашио живот отворених јавних простора.

Данас је препознат социјални значај и обнавља се уло-
га јавних простора у стратегијама одрживог развоја гра-
дова. Реконструишући и унапређујући јавне просторе
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средства: култура и јавно добро. Велики пројекти су
финансирани из државних извора, који су тако оплеме-
њивали сопствени капитал – јавно добро. Урбана обно-
ва и развојни програми омогућили су и различите об-
лике кооперације између јавног и приватног сектора.
Удружени јавни и приватни капитал, улаган је у профи-
табилни сектор (телекомуникациона инфраструктура,
луксузни станови, брз развој хотелијерства, ресторана,
барова, шопинг центара ...).

И поред добрих резултата план је претрпео и критике
у смислу да је град претерано комерцијализован, и да
оваква улагања неће донети дугорочну корист.

Шта је добро у искуству Барселоне?

Усклађени политички и урбани процеси који могу да
донесу резултат на плану јавног/општег добра, а по-
себно каква је у томе улога локалних власти. Три урба-
на и политичка процеса одвијала су се усклађено у Бар-
селони: демократизација градске власти, физичка тран-
сформација града и формирање програма и пројеката у
контексту развоја цивилног друштва. 

Политичка и административна децентрализација тра-
сирала је пут за развој грађанске партиципације, олак-
шала однос са локалним заједницама и значајно пове-
ћала форме и ефикасност комуникације са грађанима.

Копенхаген, Данска (од 1962. године)

Смисленом градском развојном политиком северњачки
град празних улица постаје град медитеранске атмос-
фере у коме упркос временским условима улице живе
пуним и интензивним животом.

Ишло се корак по корак. Почетком шездесетих главна
улица у старом граду претворена је у пешачку зону.
Овој одлуци претходиле су бројне расправе. Сматрали
су да немају традицију јавног живота. Али већ на по-
четку то је био велики успех. Мирне пешачке улице и
тргови имали су много више могућности него што је са-
ма куповина и разгледање излога ... једном речју ови
простори развили су се у својеврсни форум културе.
Сваки следећи корак, уклањање коловоза и редукција
паркирања за 2-3% годишње, мењао је целокупну идеју
о употреби јавних простора у старом граду. Паралелно
са оваквим побољшањем физичких услова, временом се
указала потреба да простори поред тога што су добри за
куповину и да су живе културне арене требало да буду
и значајни архитектонски споменици, простори од ве-
ликог значаја где вреди боравити чак и по кишном да-
ну. У овако обновљеном и реновираном јавном град-
ском простору, уз увођење вишег квалитета дизајна и
урбаних детаља и мноштва флексибилних активности,
број људи који проводе време у њему се повећао за 3-4
пута од касних шездесетих до краја деведесетих. Ура-
ђене су три велике студије, које су дале политичарима,
професионалцима и јавности информације о великој
промени у начину коришћења јавног простора у старом
делу Копенхагена. У периоду од 1962. до 1996. шест пу-
та већи простор уступљен је пешацима (укупно 96000
квадратних метара без аутомобила; 40% пешачких зона
су пешачке улице, а 60% су тргови).

Шта је добро у искуству Копенхагена?

Промена у саобраћајној култури и промена начина жи-
вота у јавним просторима града и континуирана град-
ска политика кључне су за постигнуте промене.
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Сама почетна идеја потекла је од младих људи шезде-
сетих година. Покрети за заштиту животне средине по-
чели су да демонстрирају против загађења и погорша-
ња услова живота, које је изазвао све већи број аутомо-
била.

Седамдесетих и осамдесетих бициклисти су захтевали
побољшање услова.

Касних осамдесетих, идеја ”аутомобили напоље из гра-
да” лансирана је као званична кампања власти. Кампа-
ња је укључила и сугестије за побољшање јавних про-
стора за људе уместо за аутомобиле.

Шалон, Француска (крај 90-их година XX века)

Успешан пример културне регенерације, односно инте-
грације културних активности у оквиру стратегија гра-
да, да би се оживели јавни простори, побољшала кул-
турна понуда града и постигла социјална интег рација
локалних заједница, представља фестивал у Шалону
као један од најзначајнијих уличних фестивала у Фран-
цуској. Улица је коришћена као простор сценских дога-
ђања. Уметност улице, односно експлозија уличног те-
атра догодила се у мајском превирању крајем шездесе-
тих и наставила седамдесетих ..., па све до краја деве-
десетих, када је почео институционални развој. Данас
је улични театар постао препознатљива уметничка ин-
ституција. Пошто је град изгубио на коришћењу својих
јавних простора као места друштвеног живота, разме-
не симбола једне урбане културе, улични театар тежи да
одговори на производ ”урбаног друштва”... Он се бави
градом удружујући његове становнике и откривајући
њихове погледе на живот. Али, посебно, уметници се
удружују са урбанистима са заједничким циљем: дати
смисао урбаном простору откривајући му памћење,
имагинацију, сврху и оцењујући његову сликовитост.
Улични уметници и урбанисти се проналазе у жељи да
изразе идентитет неког места и његовог посвајања. Уз
помоћ средстава која су њима блиска они раде на једном
истом материјалу – граду .

Развој улице као простора сценских догађања, али и
развој културне политике је од игнорисања „уличних”
манифестација дошла до континуираног програма под-
ршке развоја овог облика стваралаштва у Француској. 

� Поглед на Дом Синдиката
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БЕОГРАД - Коришћење пешачких 
јавних простора Старог града

Коришћење јавних простора Старог града условљено је
чињеницом да је у питању историјско језгро Београда,
са концентрисаним јавним, пословним и културним
садржајима, и да поседује широку лепезу корисника
(локално становништво, становнике из других делова
града, туристе, велики број запослених...), као и да је
већина дешавања у Београду везана управо за ову зону.
Посебно треба истаћи велико учешће јавних установа
које се дефинишу као елитне, уникатне, јединствене.
Њихово постојање увећава ниво урбанитета и социо-
економског и културног идентитета града, повећава ње-
гову привлачност и престиж у националним и међуна-
родним размерама. Као примере таквих садржаја наво-
димо само неке: Народно позориште, Народни музеј,
Етнографски музеј, Музеј примењене уметности, Бео-
градска филхармонија, факултети и други. 

Као што је више пута истакнуто, Стари град има раз-
вијену мрежу отворених јавних простора. Проблем
представља њихова неравномерна уређеност, па самим
тим и њихова доступност и начин коришћења. И поред
тога велики број јавних простора (нарочито пешачка зо-
на Кнез Михаилове улице) представља просторно-ко-
муникациону матрицу дешавања, односно живи без об-
зира на доба дана и временске прилике.

Шта нуде јавни простори Старог града:

� социјалне контакте - окупљање, комуникацију, сус-
рете, размену информација, „бити виђен“, „бити са
другима“, разоноду, седење по кафеима, шетњу, раз-
гледање излога, уличну продају, друштвене игре ...

Пешачка зона Кнез Михаилове улице представља један
од основних репера оваквих активности, баш као и Ка-
лемегдан и зона пристаништа. Последњих година ули-
ца Страхињића бана постаје ново стециште људи из
свих делова града.

Овим просторима можемо додати и Трг Николе Паши-
ћа и пролаз ”Безистан” у оквиру којег се неке од наве-
дених активности дешавају само повремено.

� активности на јавном простору као простору јавне

сцене –

1. културне манифестације: позоришне представе, кон-
церти, карневали, изложбе, различите прославе ...

Неке манифестације овог типа имају већ традицију, вре-
ме и периоде дешавања: ”Битеф” фестивал, Фестивал
мимоза, Радост Европе, Улица ”Отвореног срца”, Дани
европске баштине, разгледање Београдске тврђаве, ”Де-
ца цртају” (тротоар-плато испред  Скупштине), Фести-
вал пива, Међународни витешки турнир Свибор, про-
слава традиционалних светковина, нових година ... 

Поред редовних постоје и повремене манифестације
попут изложби слика на отвореном, уметничких инста-
лација, изложби народних рукотворина ...

Дуж стаза на Калемегдану у организацији Министар-
ства за културу, први пут 2008. године, одржана је из-
ложба фотографија на отвореном. 

У једном периоду, за децу одређеног узраста била су ор-
ганизована дешавања тематског типа, на Калемегдану,
у Ботаничкој башти ...

Изложбе предмета народне радиности полако проши-
рују просторе свога излагања са Трга Николе Пашића
и ”Безистана”, те тако последњих година и Чика Љуби-
на улица постаје препознатљива по овом садржају.

Београд има велику понуду оваквих манифестација, али
оне захтевају даљу разраду и улагање.

� Уметничка инсталација у Кнез Михаиловој

� Протестна шетња 90-их година XX века



2. Манифестације у форми организованих политичких
протеста дешавале су се повремено у нашем граду
крајем прошлог и почетком овог века. 

Грађански протести одржани 1996/97. године, када су
Београђани централне тргове и улице претворили у
специфично место за обликовање мишљења, изра -
жавање судова, укуса, постављања себе наспрам погле-
да другог, као реторика колективне ироније ... Протести,
протестне шетње, протестна окупљања као облик сцен-
ских дешавања и даље трају. Неки се повремено орга-
низују (са печатом социјалне борбе), док други имају
своје вишемесечно трајање које се дешава увек у одре-
ђено време и на одређеном месту и трају и данас .

� јавни простор као рекреативни простор (за рекреа-
цију по слободном избору, доступне за свакодневно
коришћење: седење, шетњу, брзо ходање, трчање,
вож њу бицикла, ролера ...). Савремени начин живота
оставља мало слободног времена и зато рекреација по
сопственом избору, у јавном простору, добија све ви-
ше на значају. За овај вид активности могуће је кори-
стити скоро све јавне просторе на територији Старог
града. Данас су препознати као најпогоднији јавни
простори за рекреацију: шеталишта дуж обала Дуна-
ва и Саве, шетне стазе на Калемегдану, бициклистич-
ка стаза од Марине ”Дорћол” до Бранковог моста -
Аде Циганлије, спортски терени у оквиру Горњег и
Доњег града ... тргови ... 

Истраживање организовано током пролећа 2006. го-
дине можда најбоље илуструје како живот јавних про-
стора Београда доживљавају различити корисници и
учесници. У њему су учествовали становници Београ-
да, туристи из Србије и иностранства и представници
организација и институција из домена културе, образо-
вања, представници градске и републичке власти, запо-
слени у медијима, маркетиншким агенцијама и уметни-
ци. Питања су била везана за колективно сећање, про-
сторни идентитет града, однос садашњости, прошлости
и будућности града, досадашњу промоцију и његове
могућности у будућности ... 

Према резултатима истраживања колективно сећање
повезано са Београдом засновано је на: важним исто-
ријским догађајима и личностима из политичког, кул-
турног и научног живота.

Један од аспеката на коме се базира идентитет града је и
просторни идентитет. Њега није могуће одвојити од ко-
лективног сећања везаног за одређени простор. Оба уче-
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� Калемегдан - изложба фотографија на отвореном

ствују у формирању идентитета и многи делови Београ-
да су играли веома значајну улогу у догађајима из про-
шлости. Одговори су показали да су сличне доминантне
карактеристике запазили и становници и туристи.

Најзначајнија места, која чине просторни идентитет су:
Београдска тврђава и Калемегдан, музеји, Кнез Михаи-
лова улица и Трг Републике, Скадарлија и ушће Саве у
Дунав. Поред наведених места, Косанчићев венац пред-
ставља део града који је веома битан за просторни иден-
титет града.

Културне, уметничке, спортске и сличне манифеста-
ције/догађаји у Београду део су заједничке колективне
прошлости града и просторног идентитета града. Мно-
ги фестивали одиграли су важну улогу и усмерили паж-
њу на заборављена, некада значајна места града. Све
групе испитаника у значајне манифестације Београда
убрајају: ФЕСТ, БИТЕФ, БЕЛЕФ, а затим БЕМУС, Ок-
тобарски салон, Сајам књига, концерти, ”Beer fest”, Ра-
дост Европе и Београдски маратон.

Поред сазнања о најзначајнијим манифестацијама гра-
да битна је и информација о личном односу према гра-
ду кроз описе најважнијих карактеристика града, као и
визији изгледа града ... 

Прва асоцијација за све испитанике, када говоримо о
неком одређеном делу града је везана за Београдску
тврђаву, Кнез Михаилову улицу, Дунав и Саву - реке,
поглед са Бранковог моста ...

Када се говори о карактеристикама Београда, станов-
ници и туристи су издвојили као најважније: ноћни жи-
вот и кафане, љубазност грађана, културно наслеђе и
манифестације ... 

Београд, и поред свих недостатака, поседује ”оно не-
што” што делује на све који са њим, на разне начине до-
ђу у додир, а коришћење и живот јавних простора ва-
жан је део тог утиска.

Из одговора на питање о пројекцији изгледа Београда за
десет година издвојени су само одговори који се одно-
се на јавне просторе Старог града. Уопштено узев сви
испитаници су истакли да би било пожељно да град по-
стане регионални центар блиско повезан са рекама, мо-
деран чист град реновираних фасада, уређених парко-
ва, са заштићеним и коришћеним наслеђем (Београдска
тврђава, Косанчићев венац, Дорћолска марина ...), са
бројним новоизграђеним капиталним објектима (опера,
концертна хала, мостови, метро, жичаре ...) и заштиће-
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� Београдски маратон

� Изложба цвећа на Тргу Николе Пашића

Сведени закључак

Концепт градске или локалне управе треба да се засни-
ва на сарадњи са грађанима и њиховим асоцијацијама,
као начину функционисања.

Само усклађени политички и урбани процеси могу да
донесу резултат на плану онога што означавамо као јав-
но / опште добро, јер јавни простор јесте заједничко
добро свих грађана и велика одговорност и брига свих
управа. 

Са социокултуролошког аспекта било би пожељно:

� Унапређење и ширење постојећих и стварање нових
јавних простора;

� Формирање и обнављање атрактивности свих јавних
простора што ће се постићи унапређењем изгледа,
повећањем сигурности грађана и имовине, фор -
мирањем малих парковских и скверовских површина,
подстицањем окупљања грађана на нивоу града, ожив -
љавањем традиционалних светковина, као и органи -
зовањем свих других видова манифестација;

� Коришћење позитивних искустава различитих нивоа
на унапређењу јавних простора у градовима Европе.

Да би се у пуној мери обезбедили сви позитивни ефек-
ти јавних простора, потребно их је сагледати и органи-
зовати у целини, као систем повезаних простора и као
сваки појединачни простор; обезбедити континуирани
развој јавних простора; омогућити стварање и негова-
ње социјалних и културних вредности и квалитета јав-
них простора; стварати кроз ревитализацију здрав и
пријатан простор у односу на свеукупно коришћење
(јавни простор који би одговарао жељи да се обнове ур-
бани квалитети историјског града и уређења простора,
урбанистичким, економским и друштвеним активно-
стима); чувати, развијати и стварати естетско-културне
вредности и квалитете јавних простора, уз рад на обез-
беђивању оптималне економске подршке (јавног и при-
ватног сектора) и грађанске партиципације.

� Приредила
Радмила Марковић, дипл.соц.

ним кафанама, са широком културном понудом (град-
ски музеј, музеј на отвореном, уличне представе ... по-
ставкама светски познатих изложби ...). Интересантно
је шта су туристи из иностранства предложили за буду-
ћи изглед града. Према њиховој визији Београд треба да
постане модеран град са реновираним зградама и јас-
но означеним местима значајним за колективно сећање
града, са изграђеним метроом, именима улица написа-
ним и ћирилицом и латиницом, са друштвеним животом
и у центру и на периферији, са отвореним Народним
музејем и бројним новим уметничким сценама.

На питање о потенцијалним симболима града добијени
су углавном слични одговори. Први на листи предло-
жених симбола је споменик ”Победник” на Београдској
тврђави, следи сама Београдска тврђава, па споменик
кнезу Михаилу на Тргу Републике, ушће Саве у Дунав
... Туристи из иностранства предложили су још и Ска-
дарлију, кафане и ћирилицу. 

Приказани извод из наведеног истраживања указује на
то да Београд има велики број разноврсних карактери-
стика и нуди низ могућности за изградњу специфичних
идентитета уз координиран рад стручњака, градске вла-
де, представника Београда у домену културе, уметности,
образовања и грађана Бео града ... Београд има своју
историју, знамените људе који су у њему живели и који
данас живе у њему, различите видове дешавања (што сва
заједно представља мали део онога што зовемо ” дух
града”), веома интересантан географски положај и фи-
зичко окружење, материјалну и нематеријалну баштину
... Има све елементе који га чине посебним. Потребно
је предузети низ активности да би се унапредио и иста-
као његов идентитет. Једна, између осталих активности,
јесте унапређење јавних добара и простора.



Прожимање ова два у потпуности супротна принципа
организације простора довела су до смишљених интер-
венција укрупњавања унутрашњих дворишта у цен-
тралним деловима града. С друге стране, у Новобео-
градском делу извршен је низ насумичних, интервен-
ција на слободним површинама, углавном поставља-
њем киоска и понекад организованом изградњом мањих
монтажних објеката на зеленим површинама у унут-
рашњости блокова. За сагледавање ових поступака по-
требно је осврнути се на хронологију процеса урбани-
зације, као принципа изградње, стања духа и економ-
ских односа у друштву.

Почеци урбанизације Београда воде нас у давну 1815.
годину, када је Франц Јанке израдио План абаџијске
чар шије. У тадашњем Београду, зиданом спонтано и без
реда извршено је дефинисање јавних простора саобра-
ћајница и парцелација око данашње улице улице Кра-
љице Наталије и на Врачарском платоу.

Развој града, а пре свега приближавање Европским те-
ковинама на културном и економском плану утврдили су
потребу дефинисања и усмеравања изградње. Као по-
следица тог процеса, 1867. Емилијан Јосимовић, данас
слављен као први српски урбаниста, израђује Први ре-
гулациони план Београда, који обухвата само Варош у
шанцу и којим се дефинише грађевинско земљиште и
улична мрежа. Заснована на премеру земљишта, тада
формирана улична шема одржала се до данашњих дана.
Трасирањем Кнез Михаилове улице на самом Тера-
зијском гребену смело је просечено изграђено ткиво и

Сагледавање и субјективни доживљај сваког урбаног
простора, подједнако за житеље као и за посетиоце, зас-
нован је првенствено на утиску који остављају јавни
простори. Управо се кроз њих најбоље сагледавају при-
родни елементи и културно историјски процеси. Мре-
жа јавних простора пружа осећај који омогућава ста-
новницима и посетиоцима да сагледају ликовне, про-
сторне, културолошке па и историјске процесе. 

Начин живота и степен развијености директно утичу на
мрежу јавних простора. Првобитно формирана језгра
насеља (центар Београда, Земун) карактеришу не пра-
вилна улична мрежа, углавном недефинисаних тргова и
затворени, интимни простори у унутрашњости блока
подељен на појединачна унутрашња дворишта. Оваква
организација део је културног наслеђа из периода под
турском влашћу, и феудалног уређења патријалхалне
Србије. С друге стране, савремено грађени блокови Но-
вог Београда са ортогоналном шемом саобраћајница и
обиљем слободног и отвореног простора у блоку, по-
следица су политичко-историјског момента и тадашњих
стручних тенденција. 

Морфологија терена увелико је погодовала овим про-
цесима. Заталасан терен на којем су формирана стара
језгра Београда и Земуна накнадно су повезани са мир-
ноћом равничарског терена Новог Београда. Приобаље
Саве и Дунава чинила су повезивање ових делова града
спонтаним и лакшим.
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ТРЕТМАН ЈАВНИХ ПРОСТОРА 
У ГЕНЕРАЛНОМ ПЛАНУ БЕОГРАДА

� Емилијан Јосимовић, први
Регулациони план Београда из 1867.

� Стеван Зарић, План Београда из
1878.

� Георгије Павлович Коваљевски, Генерални план за град Београд, 1923.



формиран правац повезивања Калемегдана и Теразија
чиме су уједно назначене будуће развојне осовине града. 

Даља настојања власти да се изврши модернизација и
унапреди изградња града осујетила су историјска дога-
ђања и бројна превирања, закључно са Првим светским
ратом. Процес урбанизације завршавао се на папиру.
Након Првог светског рата донешена је одлука о изра-
ди Генералног плана Београда који је 1923. израдио
Ђорђе Коваљевски. Премда је дефинисао физичку
структуру и јавне просторе тргова и улица, овај план
није спроведен, пре свега због чињенице да је претпо-
ставио личне идеје аутора реалним потребама и могућ-
ностима средине. Убрзо је урађен нови документ, али
светска економска криза и рат учиниће да Регулациони
урбанистички план Београда из 1928. остане још један
од документованих, а неизведених покушаја.

Бројна бомбардовања града током Другог светског рата
готово су уништила грађевински фонд. Уследила је убр-
зана изградња како би се обезбедили елементарни усло-
ви угроженим староседеоцима и све већем броју досе-
љених становника. Реконструисани су или поново гра-
ђени објекти у оквиру постојеће уличне мреже старог
језгра града уз редефинисање унутрашњих садржаја,
обједињавањем дворишта на ниво општег где год је то
било могуће. Био је то покушај формирања нужног јав-
ног простора уз минимално инвестирање. 

Свест о убрзаном развоју и проблемима које ће донети
неорганизована изградња довеле су до израде Генерал-
ног урбанистичког плана Београда 1950. године, засно-
ваног на идејама Николе Добровића. Осим што је пре-
познао и артикулисао потребу за изградњом на просто-
ру између Београда и Земуна, овај план је унео нове
идеје управо у заступљености и третману јавних про-
стора у укупној урбаној матрици. Назначена је могућ-
ност ширења града преко Дунава, изградњом моста са
новобеоградске стране. Планирано је формирање про-
страних јавних зелених површина просецањем језгра
града и дефинисањем делова како би се добила једин-
ствена повезана структура. Приобаље у зони ушћа Са-
ве у Дунав и даље ка Великом ратном острву, једнозна-
чно је дефинисано као атрактиван и перспективан јав-
ни простор у оквиру којег је планирана изградња језера

затварањем дела тока Дунава. Одустајање од конкретне
реализације не умањује далековидост и квалитет овакве
идеје, која ће наћи примену изградњом Савског језера и
активирањем Аде Циганлије, која данас представља
један од најатрактивнијих градских јавних простора, а
самим тим постала је заштитни симбол града.

Београд је растао преко планираних и очекиваних ок-
вира па је нови Генерални урбанистички план донешен
1972. године. Осим промена појединачних зона изград-
ње, овим планом је у оквиру јавних површина детекто-
ван дефицит у саобраћајном систему. Као одговор на
нарасле проблеме уведен је трамвајски систем. Систем
јавних простора није претрпео значајне промене, пре
свега због чињенице да је овај период карактерисала из-
градња стамбених комплекса по тада прихватљивом и
развијеном принципу ”отворених” блокова и да се из-
градња базирала на Новом Београду и периферним де-
ловима града. 

Давно започети процес дефинисања и развоја јавних
простора настављен је кроз Генерални план Београда
2021. пре свега дефинисањем површина јавне намене,
саобраћајне мреже, мреже јавних зелених површина, а
посебно дефинисањем трајних природних и културних
добара на територији града. Правилима изградње де-
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� Генерални урбанистички план Београда, 1950. � Генерални урбанистички план Београда, 1972. 



Овај принцип омогућио би јединствен приступ развоју уз
истовремено анкетирање јавности чиме би се у највећој
мери олакшало спровођење и прихватање решења. 

Посебно је истакнута обавеза свих актера да доприне-
су у ослобађању јавних простора од спонтано насталих,
паразитских структура уз додатно ангажовање средста-
ва на опремању нових и одржавању и ревитализацији
постојећих јавних простора. Указано је на потребу оп -
ремања јавних простора, саобраћајница, тргова и зеле-
них површина атрактивним и савременим мобилијаром. 

Јавни простори у највећој мери осликавају начин жи-
вота и времена у којем се формирају. Још је Доситеј Об-
радовић рекао: Град је онакав какви су му људи, а људи
онакви какав је град у којем живе. Београд је од зао-
стале, затворене средине са почетка деветнаестог века,
у релативно кратком временском раздобљу прошао ду-
гачак пут развоја на којем је изградио свој препознат-
љив стил. Постао је отворен град свих људи, без обзи-
ра на њихову националну, верску и територијалну при-
падност. Подизањем квалитета јавних простора наста-
вља се са позитивним мењањем слике града, његов
објективни и субјективни утисак на становнике и посе-
тиоце. 

� Приредио
Јован Урошевић, дипл.инж.арх.
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финисани су минималне димензије и садржаји про фила
у зависности од ранга саобраћајице, а зелене површине
су рангиране по квалитету и значају уз де финисање
правила неопходних за успостављање минимума кон-
тинуитета у даљој разради.

Када је реч о јавним просторима, издвојене су целине
од посебног значаја. У старом Београду то су три исто-
ријско-географска правца која се од Београдске тврђа-
ве пружају Теразијским гребеном, Савском и Дунавском
осовином. У Земуну, главни правац развоја јавних про-
стора чини језгро дуж Главне улице. Јасно је да се ра-
ди о правцима на којима је започета урбанизација.

Подручју Калемегдана и Старом језгру Земуна, као кул-
турно историјским споменцима обезбеђено је посебно
место и статус у будућем развоју града. 

Посебан акценат стављен је на планирану активност по-
везивања постојећих јавних простора са онима чије фор-
мирање тек предстоји изградњом нових великих комер-
цијалних зона. Остваривање јединственог функционо-
сања омугућавањем трансфера посетиоцима из поједи-
начних зона створиће се могућост за афирмацију до са-
да неактивираних, потенцијалних јавних простора. 

У складу са ограничењима нивоа Генералног плана, де-
финисане су препоруке за даљи третман појединачних
вредних урбанистичких целина које уживају статус дели-
мичне заштите. Као заједнички елемент предложена је јав-
на арбитража при избору решења које ће се спроводити.

� Генерални план Београда, 2021. дефинише начин просторног уређења и изградње Београда у складу са потребама и захтевима друштва у
”транзицији”. Овај план афирмише планирање као процес у оквиру кога се инсистира на транспарентности, флексибилности, бољој координацији, као
и на ефикасном решавању главних проблема развоја.
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Поред стамбеног простора као елементарног места за
живот, јавни простори чине неопходан и важан део
укупног животног простора сваког појединца и зајед-
нице уопште. Они су значајни за све кориснике, без об-
зира да ли у близини станују или су запослени, да ли ту
долазе ради забаве, рекреације, задовољења својих со-
цијалних потреба, куповине или обављања других ак-
тивности или су само туристи у пролазу. Јавни просто-
ри су aтрактивни када су прилагођени потребама свих
потенцијалних корисника без обзира на старосне, фи-
зичке, економске и социо-културолошке разлике. Битно
је да су садржајни, лако доступни, безбедни, препо-
знатљиви, пријатни и чисти. Значајни су ако имају исто-
ријске, амбијенталне, културне вредности и памте се. 

Са аспекта животне средине на стање и квалитет јавних
простора утиче низ фактора, као што су: локација, ве-
личина и функција простора, структура и садржаји који
га окружују, примењени материјали, обликовање и
опрема, примамљивост, лака доступност и начин ко-
ришћења. 

На  квалитет живота у оквирима јавног – општег про-
стора у градској средини, утичу и природне и створене
карактеристике простора. 

Природне карактеристике чине клима, односно ми-
кроклима - правац и брзина доминантних ветрова, бли-
зина великих водених површина (реке Сава и Дунав),
квалитет и величина зелених простора. Београд и ње-
гова шира околина имају умерено-континенталну кли-
му, која је највише условљена макропроцесима у атмос -
фери, а микроклима конфигурацијом терена, ори јен -
тацијом и осунчаношћу, изложеношћу ветру, односима
изграђених и отворених површина, висином зграда и
компактношћу градње, процентом заступљености и ве-
личином зелених простора.  

Инсолација са експозицијом терена јавља се као фактор
који одређује степен повољности или неповољности ло-
кације за изградњу појединих намена или врста објека-
та. Осунчане падине имају, као и простори природно за-
клоњени од хладних ветрова и подручја без магле, ве-
лику предност са аспекта унапређења квалитета жи-
вотне средине и рационалне потрошње енергије. 

Ветар има функцију транспорта топлоте, али и свих
других материја у ваздуху, које су настале као последи-
ца свеукупних активности. На ваздушна струјања, ве-
трове у Београду, утиче расподела ваздушног притиска
у ширем подручју. У областима са умереном климом,
нарочито у пролеће и јесен када постоји потреба за ко-
ришћењем отворених простора, велике брзине ветра
чине ове просторе мање пријатним и привлачним.

Густо изграђене градске структуре стварају острва топ-
лоте са температурама које расту од предграђа ка цен-
тру. 

Створене карактеристике средине одређују сви они
фактори који су настали као последица деловања чове-
ка, изградње и свих других активности у простору. Од
створених фактора неповољне ефекте могу имати зага-
ђење ваздуха и тла, бука, јонизујуће и електромагнетно
зрачење, недовољно осветљење или прекомерна некон-
тролисана светлост у току ноћи (ласери, рекламе и сл.). 

Најважније загађујуће материје које доспевају у атмос-
феру градова, и директно или индиректно утичу на
здравље становника, последица су одвијања саобраћаја
и делатности индустрије, а мере се на савремен начин
у мрежи мониторинга квалитета ваздуха у Београду, а
то су: сумпор-диоксид (SO2) угљен моноксид (CO2),
суспендоване честице (PM10), азот-моноксид (NO),
азот диоксид (NO2) и озон (O3).

Као мерило истовременог дејства (синергије) компоне-
ната аерозагађења узима се Индекс квалитета ваздуха
(Air Quality Index – AQI). Индекс AQI4 означава да се
користи индекс који обухвата концентрације четири по-
лутанта и то: сумпордиоксид (SO2), чађ, азотдиоксид
(NO2) и суспендоване честице (PM10). Према ”Еколош -
ком атласу” Београда и параметру AQI4 - квалитет ваз-
духа у градском језгру је веома нездрав.

Мерења за период 2006-2008. године вршена на мерним
местима Булевар Деспота Стефана и Обилићев венац,
указују на повећану концентрацију чађи, NO2 и PМ 10.

На основу резултата циљаних и једнократних мерења
основних и специфичних загађујућих материја која су
обављена на локацијама: Косанчићев венац, Трг репуб-
лике, марина ”Дорћол” и раскрсница Тадеуша Кошћуш -
ког и Цара Душана, константована су прекорачења која
су за укупну количину суспен дованих честица на ло-
кацијама марина ”Дорћол", Трг Републике и  раскрсни-
ца Тадеуша Кошћушка и Цара Душана, неколико пута
веће од GVI за 24 часа. Слична је ситуација и са арсе-

� Сквер Милана Ракића

ЈАВНИ ПРОСТОРИ И ЖИВОТНA СРЕДИНA
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ном, никлом, хромом, бензеном, бензолом чије изме-
рене вредности такође вишеструко прелазе дозвољене
вредности на нивоу 24 часа.

Под појмом бука можемо окарактерисати сваки неже-
љени звук.То значи да свака звучна појава која омета
рад или одмор представља буку. Комунална бука у Бео-
граду потиче највећим делом од саобраћаја. Спроведе-
на мерења на појединим тачкама и оквиру разматараног
простора су показала да је прекорачење дозвољеног ни-
воа буке током дана 0-12 dB(А), а у ноћном периоду је
0-20 dB(А), зависно од зоне намене, док су индустрија,
мала привреда, грађевинарство и друге активности од
мањег значаја. 

Здравствени значај буке се огледа у следећем: према по-
дацима OECD-а од пре десетак година, преко 25% ста-
новништва у европским градовима било је изложено
24h еквивалентном нивоу буке већем од 65 dB(А), што
озбиљно угрожава сан и доводи до појаве психо со мат -
ских симптома акустичног стреса.

Резултати вишегодишњих проспективних студија пока-
зују да је око 10 % становништва појачано осетљиво на
буку. Нарочито су осетљива деца млађа од 6 и особе ста-
рије од 65 година.

Загађен ваздух и даље остаје један од главних фактора
који одређује квалитет живота у урбаним срединама, на
тај начин што повећава ризик за здравље људи и жи-
вотну средину. Смањивање степена загађености вазду-
ха у урбаним срединама постављен је као један од
кључних циљева у Стратегији заштите животне среди-
не у земљама Источне и Југоисточне Европе, усвојеној
на Петој министарској конференцији ”Животна среди-
на за Европу”, Кијев 2003. 

У погледу здравствених ефеката, према проценама о
глобалном оптерећењу болести, утврђено је да је 1,4%
укупног морталитета, 0,5% свих изгубљених дана ква-
литетног живота и 2% свих кардиопулмоналних боле-
сти, узроковано загађеним амбијенталним ваздухом.
Процене укупног оптерећења болести, када је у питању
амбијентални ваздух, базиране су само на ефектима
који настају од микрочестичног загађења (честице од 10
и 2,5 микрона) код деце и одраслих. Епидемиолошке
студије су указале да се морталитет првенствено јавља
код старијих људи, према процени 81% атрибутивних
смрти настаје услед загађења амбијенталног ваздуха
код људи старијих од 60 година. Код деце испод 5 годи-
на 3% свих атрибутивних смрти приписује се загађењу
ваздуха, а 12% атрибутивном губитку квалитетних го-
дина живота (СЗО 2002).

Контрола квалитета површинских вода на територији
Београда врши се ради оцене бонитета водотокова, пра-
ћења тренда загађивања вода, процене способности са-
мопречишћавања и подобности за водоснабдевање Бео-
града, Обреновца, Барича и Винче, могућности навод-
њавања, као и заштите здравља грађана који се рекреи-
рају на овим рекама. Глобално посматрано, током 2008.
године, дошло је до одређеног побољшања квалитета
вода практично свих већих река и појединих канала на
територији Београда, па је ово међу најбољим ситуа-
цијама у последњих 10 година. Квалитет воде реке Са-
ве и Дунава значајно је побољшан у односу на период
2005-2007. године. Одступања од прописане класе бо-
нитета на Сави и Дунаву су у погледу микробиолошких,
појединих физичко-хемијских и хемијских параметара.

� Андрићев венац

� Трг ”Плато”

� Пионирски парк

� Топличин венац
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� Обилићев венац

� Теразијски плато

� Трг Николе Пашића

Санитарно-хигијенски аспект подразумева одржавање
чистоће свих садржаја јавних простора, улица, тргова,
објеката који га окружују, фасада, опреме и мобилијара. 

Поред чињенице да се јавни простори града Београда
одржавају и чисте,  видне су и последице неконтроли-
саних, несавесних поступака одбацивања што све за по-
следицу има утисак да су јавни простори недовољно
одржавани. Свест једног дела грађана о потреби и зна-
чају чистоће јавних простора и заштите околине није на
одговарајућем нивоу, па је неопходно радити на едука-
цији и доступности информација о свим важним аспек-
тима заштите и очувања животне средине на свим ни-
воима. Потребни су и законски оквири као и санкцио-
нисање несавесног односа према околини. 

Стратегија заштите и унапређења животне средине

јавних простора Старог града 

У оквиру разматраног простора, циљеви и препоруке са
аспекта заштите животне средине диктирани су специ-
фичностима и значајем простора, постојећим садр-
жајима и непосредним окружењем као и документима
вишег реда (Национални програм заштите животне сре-
дине - нацрт 2005, Стратегија развоја Београда - нацрт
2008, Генерални и Просторни план Београда). 

Имајући у виду да је један број документа на национа-
лном нивоу усклађен са препорукама и Директивама
ЕУ, као и да је у току хармонизација већине прописа, на
овом месту треба истаћи да је према Директиви
2001/42/Е7 Европског парламента и Савета од 27. јуна
2001. године, један од циљева дефинисање стратешког
планирања, односно просторног и урбанистичког пла-
нирања као превентивне активности у заштити живот-
не средине. 

Сагледавајући предметни простор, елементи које је не -
оп ходно знатно унапредити у погледу заштите животне
средине, спроводећи дате циљеве и препоруке су саоб-
раћај, зеленило, као и сви остали елементи јавних про-
стора. 

Саобраћај представља јавни интерес грађана, јер је ла-
ка и конфорна доступност такође битан квалитет живо-
та у урбаној средини. Чињеница је да је саобраћај глав-
ни генератор аерозагађења и буке, па је због негативних
утицаја које има на здравље људи у конфликту са ква-
литетом те средине. 

Стари град представља уско градско централно језгро
које је испресецано улицама различитим по саобра-
ћајном рангу, бројем и фреквенцијом возила, функцијом
и садржајима у њима. Простор ”Платоа” испред Фило-
зофског факултета, као и Студентски трг, представљају
просторе који су са аспекта животне средине и саобра-
ћаја у конфликту. Дневни боравак људи се одвија у не-
посредној близини саобраћајнице и окретнице код Ака-
демског парка. Измештање окретнице предвиђено пла-
новима детаљне регулације знатно би унапредило ква-
литет овог јавног простора. 

Аутомобили су присутни на све стране и врло често не-
правилно и непрописно паркирани. У покушају реша-
вања проблема паркирања у Београду, изграђене су под-
земне као и известан број надземних гаража. 



Јавне гараже чине јавни интерес грађана, али морају да
се избегну конфликти у простору. Надземна гаража на
Обилићевом венцу представља извор загађења ваздуха
обзиром да има природно проветравање, а грађани су
изложени и повишеном нивоу буке. Такође у случају ак-
цедентних ситуација, пожара и експлозија велики број
људи био би изложен опасности. Негативни ефекти из-
дувних гасова могли би бити ублажени озелењавањем
последњег нивоа одговарајућим биљним врстама.

Стање зелених простора на Старом граду у највећем
броју случајева карактерише значајна или делимична
девастација, недовољно одржавање, недовољне мере
неге вегетације, недостатак флористичких елемената,
присуство ненаменских садржаја, оштећене пешачке
стазе и мобилијар, загађеност пешчаника ... 

Паркови као отворени јавни простори треба да буду ме-
ста излагања, изложби и сајмова, концертних и других
дешавања, простори планирани за одмор и рекреацију,
игру деце, зелене оазе урбаног ткива. 

На подручју општине Стари град постоје парковске по-
вршине уз саобраћајнице које имају терасасто-каскад-
на решења условљена морфологијом терена, чиме је
смањен ниво буке у самом парку. Примери таквих пар-
кова су Девојачки парк код зграде Скупштине Републи-
ке Србије и парк на Теразијском платоу између хотела
”Москва” и Зеленог венца. У овом другом, посебно је
уочена вишегодишња небрига заједнице која је резул-
тирала озбиљном девастацијом целокупног простора.
Површина парка се смањивала изградњом објеката,
биолошка и амбијентална вредност је умањена осиро-
машеним фондом биљних врста, недостатком дрвећа и
шибља веће декоративне и биолошке вредности. 

Дечија игралишта најчешће су интегрални делови пар-
ковских простора који по правилу немају адекватне, гу-
миране подлоге испод реквизита за игру. Постојеће под-
логе су углавном бетонске, оштећене и потенцијално
опасне. У европској заједници овакве подлоге више се
не примењују. Стога је планским акцијама или од лука-
ма града, правилницима и прописима потребно спро-

вести реконструкцију и замену подлога савременим гу-
мираним материјалима.

Са аспекта заштите здравља становника, пешчаници
представљају мобилијар чија се функција губи због неа-
декватног и неправилног одржавања.

Јавне чесме су саставни део јавних простора, један од
значајних елемената обликовања отвореног простора и
њихова улога је вишезначна. Обликовним решењем и
структуром материјала, чесме треба да се уклопе у ар-
хитектонска решења јавних простора. Подлоге испод
чесми треба да буду израђене од пропусног и некли-
зајућег материјала, како би вода понирала у земљиште,
или да буду прихваћене и спроведене у одређени реци-
пијент. Вода из јавних чесми мора бити исправна за пи-
ће и мора да подлеже санитарно-хигијенској, физичко-
хемијској, хемијској и бактериолошкој контроли у ци-
љу заштите здравља становништва. 

Посебан сегмент јавних простора на општини Стари
град представља зона приобаља Саве и Дунава. Као
природни елемент то је огроман потенцијал за развој ат-
рактивног јавног простора града, са повољном микро-
климом и водним елементом који је потребно адекват-
но заштитити у току развоја и увођења различитих на-
мена и садржаја.

Препоруке и циљеви за даљи развој и унапређење у об-
ласти заштите животне средине су: 

� Усклађивање националних прописа о интегралном
управљању водама са Оквирном Директивом
2000/60/ЕС о водама и увођење стандарда за квалитет
ефлуента према Директиви о пречишћавању градских
отпадних вода 91/271/ЕЕС;

� Оспособљавање постојећих институција за мони -
торинг и извештавање ради имплементације Конвен -
ције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу
реке Дунав (Софија, 1994.);

� Побољшање квалитета воде у водотоковима смање -
њем испуштања непречишћених индус тријских и
комуналних отпадних вода;
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� Прилагођавање стандарда за воду за купање зах те -
вима Директиве 76/160/ЕЕС о води за купање до 2012.
године;

� Развијање програма управљања отпадом анималног
порекла; Усвојити и имплементирати међународне
спо разуме који се односе на заштиту ваздуха, кли -
матске промене и заштиту озонског омотача;

� Дефинисање зона и насеља, припремити и спровести
акционе планове за побољшање квалитета ваздуха у
подручјима где је ниво загађујућих материја већи од
прописаних граничних вредности према оквирној
Директиви о ваздуху 96/62/ЕС;

� Побољшање заштите аутохтоних врста и заустављање
уношења инвазивних врста;

� Акустично зонирање, израда стратешких карата буке
и систем мониторинга буке у насељима са највећом
емисијом буке у складу са домаћим прописима као и
са Директивом 2002/49/ЕС до 2010. године;

� Промоција употребе биогорива или других обнов -
љивих горива за транспорт у складу са Директивом
2003/30/EC која се односи на одрживи транспорт као
меру у погледу смањења емисије аерозагађења.

� Санирање постојећих сметлишта;

� Увођење јединственог и обавезног начина збри -
њавања опасног отпада у складу са домаћом и Европ -
ском легислативом;

� Повећати стопу рециклаже амбалажног отпада
(стакло, папир, картон, метал и пластика);

� Увести компостирање зеленог отпада.

Као специфичне препоруке могле би се навести актив -
ности које се односе на:

� Унапређење програма мониторинга и процене квали -
тета амбијенталног ваздуха;

� Дефинисање мера са комуналног аспекта заштите
ваздуха од загађивања и побољшања укупног стања
животне средине посебним Програмом уређења града,
који треба да садржи елементе који су од утицаја на
побољшање санитарно-хигијенског стања града;

� Настављање са процесом гасификације и топли фи -
кације прикључењем на даљинско грејање преос талих
загађивача;

� Израда катастра загађивача на подручју града Бео -
града;

� Обезбеђење контроле процеса сагоревања у кот лар -
ницама и њиховог одржавања уз обављање еду кације
радника;

� Смањење укупног саобраћаја кроз центар града, пла -
нирањем и законском регулативом;

� Изградња пешачких и бициклистичких стаза;

� Побољшање комуналне хигијене;

� Ограничавање и обезбеђење транспорта опасних и за -
паљивих материја у складу са законом и међу на род -
ним конвенцијама;

� Измештање терминуса јавног саобраћаја из центра
града.

Наведене препоруке могу на посредан начин утицати и
на унапређење квалитета јавних простора, удруженим
квалитетним планским, законским и административним
мерама.

На крају треба подсетити да се еколошки фактори, би-
ло да су абиотички или биотички, као узајамни односи
неживе и живе природе стално мењају у времену и про-
стору. 

Неминовни утицај човека на стање животне средине
тре  ба усмерити ка одговорној и активној заштити око-
лине, очувању природних ресурса, рационалним ко-
ришћењем, одрживом развоју и афирмацијом обнов -
љивих извора енергије.

� Приредиле

Љиљана Бајц, дипл.инж.пејз.арх.
Олгица Гвоздић, дипл.инж.шум.
Тања Поткоњак, дипл.физ-хемичар
Александра Везмар, дипл.географ
Јелена Маринковић, дипл.пр.планер
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a „framework” for „making up“, both the City and quality
of city life, and in the same time, the prompter of develop-
ment programs in various fields, stimulation to the city
economy and to positive socio-cultural processes. In short,
the goal is – rehabilitation of public spaces as significant
public goods, development prompters, and as a brand of
Belgrade. From the standpoint of urban planners, the Study
is the first step in this direction and context. Because, what
lasts in the city are not its structures but public spaces,
thankworthy for still maintained splendor of the efforts
made by first urban planner of the renewed Serbia in Stari
grad, as a historical core of Belgrade, in order to„... in sat-
isfaction of its citizens everything will be done, and there
were occasions, and concerning beauty of the City ... be-
yond doubt there wouldn’t be a city in Europe equal to Bel-
grade. To presume and realize that ... it is not necessary to
be a poet.“ (E. Josimović, „Objasnenja predloga za reg-
ulisanje onoga dela varoši što leži u Šancu” (1867), page
44). The other main, general goals of the Study are:

� Establishing of information baseline for strategic plan-
ning and designing of public spaces founded on the re-
sults of the public spaces in characteristic parts of the city
analysis, an integral way to survey Belgrade’s amenities
– the kind of public spaces in Belgrade, how they are used
and how they might be used, their potentials and problems
and their development context;

� Defining of an integral spatial development strategy of
Belgrade’s public spaces system;

� Defining of standards, normatives and recommendations
for planning (development, designing) of Belgrade’s pub-
lic spaces; 

� Upgrading of the existent urban planning practice in the
field of planning and designing of public spaces, by defin-
ing special methodological procedure for public spaces to
be implemented in urban plans and projects.

Although the Study is focused on urban planning field, re-
alization of the Study’s main goals and higher quality of
Belgrade’s public areas planning is supposed to enable re-
alization of the following goals, too:

� confirmation of Belgrade’s identity and his characteristic
parts by affirmation of historic, symbolic and contextual
in treatment of public spaces;

� stimulation and upgrading in pedestrian use of public
spaces;

� protection and development of the existent public spaces; 

� provision of new, qualitative, attractive public spaces in
context of the existent urban pattern;

� affirmation of Belgrade as a green city – obligatory pro-
vision within public spaces which are, in the same time in
function of the greenery system;

� affirmation of Belgrade as the city on the rivers -  devel-
opment of facilities and public spaces of the riversides
area;
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In the developed urban environments worldwide exists the
twenty years trend of „rediscovery” and reafirmation of
public spaces, from the issues of their development, design,
new facilities, to the increasing significance of public
spaces as a public scene, indicator and modifier of social
environment. Simultaneously, within the processes of
strategic, planning and designing ventures connected with
public areas, different forms or partnership between polit-
ical and public sector, users, land owners and undertak-
ers/investors are taking place, mutually bonded with com-
mon objectives and interests. Without entering a deeper
analysis of various motivations, specific circumstances,
different stages, from the strategic to a highly practical lev-
el of dealing with public spaces, it is obvious that the ef-
fects of development and systematic upgrading of public
areas justify investments of communities, where, besides
the main, target result – development of public spaces and
contact areas, strengthening  in relationships between local
communities and local authorities is also one of the results.

On the other hand, in the same period, from 1990  almost
up till now, because of well known reasons characterizing
especially the last decade of the 20th century, in Serbia as
well as in Belgrade, a slow and continuous degradation of
the existent public spaces has been taking place, because in
the period of public and general poverty, the City authori-
ties focused their activities and consequently objectives or
urban plans, on maintenance of the basic transport and tech-
nical infrastructure and maintenance of the City systems as
a survival condition. After the year 2000, the need and ini-
tiatives of the city authorities could be perceived to make
an effort in direction of the development of public spaces,
prevailingly main streets with pedestrian spaces, besides
maintenance of technical systems and public areas.  How-
ever, public space, not only a street or a sidewalk, still does-
n’t have a proper place in urban plans and projects of the
city of Belgrade, although belonging, without any doubt, in
the significant domain of public goods and also being a dis-
tinguished element within the quality of urban environ-
ment. Additionally, having in mind a very modest tradition
in planning of public spaces in Serbia, and even less ex-
pressed tradition in realization of something which is more
than a street, it might as well be concluded that possible
positive influences and overall development potential of
public spaces were not recognized, backed up and used in
a way which has been producing  positive effects in some
other backgrounds for years. For all the stated reasons, it is
necessary to prepare an integral Study of Belgrade’s public
spaces, in order to upgrade the urban planning process. One
of the first general goals of the Study is to contribute to the
return of public spaces among priorities of the City au-
thorities, as the public goods and one of indicators of dem-
ocratically oriented socio-economic system, through strate-
gic plans and especially urban plans and projects signifi-
cant for Belgrade. As shown in many positive examples
from the world, public spaces could be powerful mean or
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� preservation and upgrading of the existent and opening of
new vista – affirmation of topological features of Bel-
grade in public spaces solutions;

� creating conditions for development of complementary
facilities and activities connected to public spaces; 

� upgrading of accessibility for pedestrians and bicycles;
� integration of semi-public spaces in the public spaces sys-

tem;

� transport solution supporting above goals. 

Although the need for an integral Study of Belgrade’s pub-
lic spaces is beyond any doubt, reconsidering the scope and
complexity of the subject, never elaborated before for the
needs of urban planning, it was estimated that large subject
of public spaces should be elaborated in stages. Conse-
quently, the subject matter and goals of the Stage 1 of the
Study were defined, (stage in relation to the Study of Bel-
grade’s public spaces as a whole) titled:  Stage 1: Public

Spaces of Stari Grad Analysis. Territorially, primary sub-
ject matter of the Stage 1 of the Study are open public
spaces of the Stari grad municipality, a characteristic part
of Belgrade, the historic core and compact tissue of the cen-
tral City zone), and goals and methodology were harmo-
nized with the planned integral study.

CONCLUSION OF THE EXISTENT SITUATION
ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS FOR THE
FOLLOWING PHASES

Chosen examples for revitalization of public spaces and
contact areas show how identification of public spaces as
generator of a balanced urban development, equally of cen-
tral and peripheral city areas, among other conditions ad-
justment of planning methodology in order to achieve qual-
itative, logically positioned and used public spaces. Sum-
marizing the results of the analysis of particular public
spaces in Stari grad, as well as the whole situation in sur-
roundings, together with development context (relevant fa-
cilities, transport, greenery, various modalities of protec-
tion, safety, use of public spaces from socio-cultural point
of view, environmental situation, tourism), it could be con-
cluded that perceived problems and limitations are very of-
ten future development potentials and that they are some-
times solved outside the referent territory. The other con-
clusion is that clear identity of the historical core, reflect-
ed in urban matrix, ambiental complexes, archeological re-
mains, monuments of culture and famous historical loca-
tions, with remnants of a milenium lasting and natural po-
sition on the hilly terrain above the confuence of the two
big rivers, make Belgrade recognizable, unique European
capital. Stated potentials are not fully affirmed by system-
atic development and upgrading of public spaces, not even
in the urban planning level. These plans mostly don’t rec-
ognize complexity and value of public spaces, neither

methodlologically nor with their solutions, except as trans-
port corridors and required access to buildings.

In this moment, the Law on Planning and Construction ("Sl.
glasnik RS", br. 72/09),  opens up great possibilities for the
future planning affirmation of public spaces, by condition-
ing with obligatory elaboration of the plans of general reg-
ulation for the whole territory of construction area, in this
case Belgrade’s. Plans of general regulation are defining,
in the first place, regulation of public spaces. In this con-
text, significance of the Study of Belgrade’s public spaces,
referring to numerous aspects of public spaces, as well as
selection of contents for the next stages of the Study must
be examined from the point of view of the possible use of
results within plans of general regulation, so the selection
of sequence concerning suggested stages is adjusted to the
fact:

� Definition of methodological procedure for planning of
Belgrade’s public spaces development within the urban
planning domain and

� Definition of normatives and standards, as well as rec-
ommendations for upgrading of Belgrade’s public spaces
within the urban planning domain.

These two issues are becoming the next stage of the Study
of Belgrade’s public spaces, supposed to be elaborated si-
multaneously with preparation for the design of the plans
of general regulation. In the context of a qualitative ap-
proach to public spaces in plans of general regulation, it is
necessary that the next stage includes following tasks as
well:

� Definition of the system of Belgrade’s public spaces de-
velopment in the domain of urban planning and

� Definition of general and special recommendations for
upgrading of Belgrade’s public spaces in the domain of
urban planning.

More so, because the space defined as public in plans of
general regulation, besides parts of the territory to be elab-
orated in the plans of detailed regulation, becomes, for bet-
ter or for worse, the defined network of the City’s public
spaces, though also might become the groundwork of the
system of Belgrade’s public spaces, if the chance offered
by the new Law on planning and construction is fully used. 

In that context, we could learn from the fact that the exis-
tent network of public spaces in Stari grad is almost iden-
tical with the one established by Josimović’ plan and sup-
plemented with planning interventions till the beginning of
the Second World War and that there exists only one new
square as a contribution of postwar, modern urban planning
practice.  

� Preveo
Darko Savić
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