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У другом делу часописа издвојили смо и 
приказали неке од планских докумената 
усвојених ове године, док је преглед 
свих усвојених докумената и стратешких 
процена утицаја планова на животну 
средину дат у завршном делу часописа.

Неколико тимова Завода било је на 
стручним путовањима, учествовали смо 
на бројним радионицама и учили даље, 
али и ми смо држали предавања и били 
домаћини и едукатори иностраним 
делегацијама стручњака разних 
генерација.

На крају, са поносом можемо рећи да је 
ово била једна од наших најбољих година. 
Свакако, једна је од најлепших.

Уживајте у приказима процеса и 
резултата обележаваља Јубилеја и другим 
достигнућима Завода и видимо се у 2019. 
години, за коју имамо велике планове и 
за коју најављујемо наш нови визуелни 
идентитет. 

                                            Срдачнo, Редакција

Поштовани читаоци,

Са посебним поносом припремали смо 
овај број.

На крају јубиларне године 
Урбанистичког завода Београда, имамо 
толико тога за поделити са вама. За нама 
су бројне активности, у нашим агендама 
и плановима уписане на почетку године, 
а данас, док припремамо овај број – све 
реализоване. Један део активности и 
достигнућа везаних за обележавање 
Јубилеја – 70 година Урбанистичког 
завода Београда, приказујемо у првом 
делу часописа, кроз илустроване  текстове 
– почев од приказа целокупног процеса, 
потом Изложбе на Калемегдану, преко 
разговора и округлих столова одржаних 
у згради Завода, адаптације зграде, до 
завршне Конференције и свечаности 
којом смо обележили завршетак прославе 
Јубилеја. Квалитет нашег рада, али и 
значај обрађиваних тема препознат је од 
стране жирија Награде Ранко Радовић и 
Међународног Салона Урбанизма, па се 
можемо похвалити да се у нашој колекцији 
сада налазе још две награде.  
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архитекте Бранислава Јовина.2  Коначно, у 
току припреме пројекта о развоју градова 
оријентисаног на транспорт представили 
смо Београд менаџменту Групе Светске 
банке, а управи града Београда профил 
и капацитет Урбанистичког завода да 
сарађује са међународним консултантима. 
Подсећање на достигнућа и вредност 
урбанистичког опуса Завода подигли су 
циљ нашег пројекта на значајно виши 
ниво и измамили обећања управе да у том 
великом пројекту добијемо сву подршку. 
Недостајао је још само добар план акције.
 
Интересовање бројних група архитеката 
за Град, архитектонско наслеђе и зграду 
Завода, изазвано кроз две међународне 
изложбе је код нас оснажило амбицију 
да мобилишемо колеге свих генерација 
да се урбанистичка делатност и наслеђе 
послератног доба осветли, забележи и 
презентује, не само професионалној већ 
и широј јавности. Идеја се поклопила 
са активностима архитектице Јелице 
Јовановић на истрживању архива и грађе 
два завода у Палмотићевој улици и идејом 
о њеној дигитализацији. Покушаји да се у 
те наменe добије подршка Министарства 
културе нису дали резултат. Било је 
јасно да урбанизам и архитектура нису 
изборили одговарајуће место у богатом 
историјском наслеђу Србије и да је добар 

ЈУБИЛЕЈ УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА 
БЕОГРАДА – ПРОЦЕС И ПОУКЕ

Приредила: 
др Жаклина 
Глигоријевић,
дипл.инж.архитектуре

Почеци и инспирације

Крајем 2016. године је мали тим добио 
задатак да осмисли предлог за припрему 
монографије поводом седамдесет 
година постојања Урбанистичког завода 
Београда. Околности, тим и идејe о 
начину обележавања јубилеја су се 
споро развијали и мењали. Почело је 
Наташином идејом да набавимо јубиларну 
промотивну поштанску марку Завода 
и користимо је читаве следеће године. 
Одлука да уместо класичне монографије 
направимо велики развојни пројекат била 
је рационални избор, резултат потребе 
да све што радимо буде едукативно и 
сврсисходно, али и повезаних, добро 
распоређених инспирација. Најпре 
су у току лета у Београду боравили 
кустоси изложбе „Ка бетонској утопији - 
Архитектура Југославије од 1948 - 1980.” 
њујоршког Музеја модерне уметности, 
у потрази за аутентичним траговима 
славног доба београдског урбанизма. 
У току 2017. године је у франкфуртском 
Музеју архитектуре DAM (Deutsches Ar-
chitekturmuseum) отворена изложба „СОС 
Брутализам”, први глобални преглед овог 
правца у архитектури између педесетих 
и седамдесетих година прошлог века1.  
Међу експонатима се нашла зграда 
Урбанистичког завода Београда, 
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програмских, методолошких, садржајних, 
до финансијских, у коме су осим 
директорки Весне Тахов, Милице Јоксић 
и Зорице Косовић били и драге колеге, 
савременици развоја Завода, Борислав 
Стојков и Миодраг Ференчак. Почетком 
године је направљен први план активности, 
гантограм са задацима и оквирни 
финанијски план. Јубилеј се обележавао 
читаве 2018. године, у трајном партнерству 
са личностима и институцијама сродних 
интересовања и мисија. 

Стратегија, план и тим 

Два појма су обележила пројекат јубилеја. 
У урбанистичкој делатности комуникација 
је услов за квалитетно закључивање и 
деловање a у нашем пројекту je то мото и 
метод за организацију активности. Било 
је неопходно направити генерацијски 
мост, ослонити се на пријатељске, 
родбинске и професионалне контакте 
и наговарачке вештине да, како 
кажу стручњаци „заљубимо друге у 
своје циљеве“. Други важан појам је 
синхроницитет, јер се пројекат, иначе 
амбициозан, стално продубљивао, 
мењао, добијао подршку на различитим 
нивоима као производ наизглед случајних 
или изненадних сазнања, сусрета или 
догађаја. Визија озбиљног и савременог 
мултидисциплинарног пројекта и његов 
позитиван дух привлачио је стално 
нове учеснике, а измене амбијента, 
неочекивана сазнања и комплементарни 
догађаји мењали су и калибрисали 
наш циљ и амбиције, баш као у сваком 
стратешком пројекту.  

тренутак да се та ситуација промени. 
Амбијент за едукацију и подизање свести 
је био одличан, јер је знатижеља јавности 
већ пробуђена другим јубилејима: 100 
година Југославије, 60 година Новог 
Београда, 60 година РТС, 170 година 
архитектонске школе и другим.

У години јубилеја генерално се улога 
урбанизма и урбаниста учинила 
непознатом или нејасном, те је ауторски 
тим, Ана Граовац и Жаклина Глигоријевић, 
поставио себи за циљ да истражи историју, 
упозна, разуме и презентује различите 
улоге Завода у различитим друштвено-
економским контекстима и да из те 
позиције покуша да постави стратешка 
питања о будућој улози професије и 
Завода у планирању и развоју Београда. 
Схватајући моћ дигиталних комуникација и 
нових медија, а желећи да за истраживање 
заинтересују и оне са мало или без знања 
о урбанизму Београда, окупиле су младу и 
средњу генерацију архитеката, ентузијаста 
са истраживачким склоностима и упустиле 
се у тотал-дизајн пројекта јубилеја за 
следећих 12 месеци. Концепт је био брзо 
усаглашен и спреман за представљање 
колегијуму: уместо класичне монографије 
коцепт је био спектар активности који ће 
Завод и његову делатност учинити стално 
видљивим у и ван граница Београда и 
Србије. Циљна група била је широка: 
најпре урбанистичка породица, колеге 
окупљене око Завода, сродне институције, 
професионалне организације, институције 
културе, међународне организације и 
универзитети. Формиран је савет пројекта 
који је пратио све фазе и аспекте, од 

Иницијално 
представљање идеје 
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су сви бројеви часописа јавно доступни на 
интернет страницама обе организције.3

За процес приказивања резултата 
изабрали смо модерну форму: временску 
линију (TIMELINE) најпре на, за ту намену 
ослобођеном, зиду у канцеларији 
Ц на шестом спрату Завода, која је 
постала истраживачки центар и место 
сталне дебате и размене достигнућа. 
Истовремено смо на интеренет страни 
поставили њену дигиталну двојницу тако 
да су сукцесивно расле, објашњавајући 
периоде у развоју Завода и Београда, 
планове и догађаје који су те периоде 
обележавали.4  На самом почетку пројекта 
успостављене су четири линије кроз које 
се пратио развој институције: Контекст, 
Планови, Активности и Личности. Свака 
од компоненти развијана је у пет периода 
развоја Завода, одабраних у складу са 
административним променама статуса, 
занимљиво, сличних са периодима развоја 
и променама друштвено-економског 
амбијента Београда, Србије и Југославије. 
Дали смо себи слободу да периоде 
именујемо, без озбиљнијих научних 
претензија, осим да према расположивим 
документима, исказима савременика и 
делом личног искуства опишемо амбијент 
у коме сагледавамо улогу и резултате 
урбанистичке делатности и Урбанистичког 
завода Београда.  

Грубе поставке о историји планирања 
Београда смо од самог почетка стално 
проверавали са неколико активних, 
драгих колега и пријатеља куће који су 

Један од првих (случајно) синхронизованих 
корака била је израда нове интернет 
странице Урбанистичког завода, на којој 
је осим техничких иновација објављено 
и прво графичко обележје јубилеја. 
Отварањем нове интернет странице, 
дизајном и садржајем календара за 
2018. годину и најавом пројекта у нашем 
билтену ИНФО формално је започео 
велики пројекат и јубиларна година. На 
том првом подпројекту се иначе отворен, 
у свим аспектима активан и креативан 
тим профилисао за будуће специфичне 
задатке. Андреа Ђорђевић и Марија 
Лалошевић су биле  посебно посвећене 
истраживању графичких порука и дизајну, 
Јелена Ђерић проналажењу података, 
извора и библиографије, Јелена Божовић 
фотографији и припреми материјала, Ана 
Граовац је највише управљала структуром 
а Нина комуникацијама и организацијом. 
Тамара Тахов и Марија Косовић су 
учествовале у свим активностима и 
прискакале у помоћ у свим фазама, 
посебно завршним, као млади, специјални 
тим.         

Пројекат Јубилеја конципиран је кроз 
групе међусобно повезаних активности 
са конкретним међу-производима који 
се могу јавно поделити. Истраживање 
прошлости Завода започело је 
једноставном анализом свих бројева 
часописа „Урбанизам Београда“. 
Литература која ни запосленима у Заводу 
није била довољно приступачна је 
делом дигитализована у оквиру пројекта 
ДоКоМоМо а затим кроз пројекат. Данас 

Део тима за Јубилеј 
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града и комуникацији  - искуство 
урбанистичког завода Београда“. За 
дебату смо одабрали два аспекта у 
широком спектру комуникацијког 
искуства. Први је комуникација планера 
у изради генералних урбанистичких 
планова Београда, као најкомплекснијих и 
репрезентативних процеса, одржан у мају 
месецу 2018. Учесници су били Борислав 
Стојков, Владимир Мацура, Душан 
Милановић, Миодраг Ференчак, Милица 
Јоксић и Жаклина Глигоријевић, сви актери 
и руководиоци генералних планова од 
1972. до 2016. Подсећајући на искуство 
и претходне резултате, желели смо да 
се припремимо за нови плански циклус, 
нове улоге и нове начине комуникација у 
планирању. Други округли сто одржан је у 
јуну месецу око теме комуникације између 
пројектаната и урбаниста, које сматрамо 
основом интегративног планирања, 
одрживе изградње и управљања градским 
пројектима. Учили смо из најбољих пракси 
различитих периода развоја Београда. 
Дуга традиција сарадње са Урбанистичким 
заводом ауторског тима, академика 
Милана Лојанице и професора Владимира 
Лојанице била је инспирација и повод 
да са њима разговара Милица Јоксић, 
колегиница и партнер у пројектима 
испред наше куће. Оба разговора била 
су јединствена и драгоцена прилика 
за размену са колегама огромног 
професионалног искуства и интелектулног 
капацитета, о урбанистичкој пракси, 
концепцијама и методама планирања 
развој Београда и организације тимова, 
односа са управом, грађанима. Разговори 
у се одвијали у истом простору у коме су се 
традиционално расправљале политичке, 

истраживали по својим сећањима и кућним 
архивама а нас упућивали на даље изворе, 
људе и институције. Они су Борислав 
Бата Стојков, Миодраг Браца Ференчак и 
Владимир Влада Мацура, сви савременици 
и заслужни за нашу истрајност, податке, 
изворе, размену. Брани Јовину дугујемо 
посебну захвалност за инсистирање да 
тај пројекат не испуштамо из руку: „то 
само ти можеш, нико други више неће!“. 
Заједнички, комплементаран циљ је било 
и уређење зграде, враћање аутохтоних 
архитектонских вредности због којих 
је пројекат својевремено победио на 
конкурсу и према коме је изграђена 
наменска зграда за урбанисте Београда, 
данас позната ван граница Србије и 
региона. И овај циљ смо досегли, али смо 
у међувремену изгубили Брану, који није 
стигао да види свој улазни пространи 
стаклени хол и обновљену фонтану 
испред Завода. Сигурни смо да би са нама  
уживао. Определили смо се на самом 
почетку да у овај пројекат укључимо све 
који желе и имају мотива и захваљујемо 
свима који су напустили скепсу и 
суревњивост и придружили се похвали 
искуства, традиције и духа.   

Друга активност према плану су били 
округли столови у оквиру Београдске 
интернационалне недеље архитектуре, 
традиционално доброг и драгог партнера 
у промоцији високих професионалних 
вредности и едукацији најшире јавности. 
Тема овогодишње БИНА била је, нарaвно, 
комплементарна: „OD COMMUNIS DO 
KOMUNIKACIJA“, идеална за разраду 
кроз округле столове у Заводу. Назвали 
смо их „О интегративном планирању 

Истраживање 
архивске грађе
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изложбе. Истраживање могућих локација 
за јубиларну изложбу испоставило се као 
велики изазов. Желели смо да простор 
буде репрезентативан, у центру града, 
доступан колегама и грађанима, у коме ће 
наш материјал бити достојно презентован. 
Као део националног културног 
архитектонског наслеђа, циљали смо 
на галерију САНУ и Музеј савремене 
уметности. Време и услови су нас, као и 
у планирању, натерали да често и брзо 
доносимо одлуке: уместо једне одлучили 
смо да направимо две изложбе: једну за 
јавност а другу за Урбанистичкии завод. За 
прву смо одабрали да се догоди почетком 
септембра на Савском шеталишту на 
Калемегдану. Локација, клима, доба дана и 
амбијент привукли су на отварање око три 
стотине колега свих генерација, њихових 
породица и пријатеља, који су остали у 
пријатној атмосфери до мрака. Планови и 
пројекти Новог Београда из шездесетих и 
седамдесетих година могли су се лоцирати 
једним погледом преко Саве а објашњење 
решења замолити од њихових аутора. 
Организатори и сарадници ЈП „Београдска 
тврђава“ тврдили су да не памте тако 
посећено отварање.  

Изложба је трајала месец дана и 
инспирисала део колега да нас ипак 
контактирају и интересују се за напредак 
нашег пројекта. Анкета са пет једноставних 
питања о личном ставу према 
Урбанистичком заводу припремљена је 
још почетком године, послата на преко 
200 електронских и поштанских адреса 
колега и сарадника. Убрзо је урађена 

стратешке и оперативне теме развоја и 
уређења Београда, у циклусима од 1972. 
године. 

Током пролећа смо направили 
комуникацију са тимом за припрему 
изложбе у Музеју модерне уметности 
Њујорку. Припреме, администрирање 
и слање експоната, Генералног 
урбанистичког плана Београда из 1950. 
године и Планерског атласа просторног 
уређења Југославије који је Југинус, 
односно аутор концепта и руководилац, 
архитекта Бранислав Крстић поклонио 
Милутину Главичком и Урбанистичком 
заводу, изазивали су емоције и осећај 
да радимо на промоцији најуспешнијих 
периода југословенске и београдске 
архитектуре. Разгледајући изложбу 
у МоМА неколико месеци касније и 
разговарајући са Аном Катс из кустоског 
тима, имали смо утисак да наш пројекат 
резонује са изложбом у МоМА и заслужује 
снажнију промоцију у Србији, региону и у 
свету. Потврда о каквим је достигнућима у 
архитектури реч стиже на предавању Рем 
Колхаса у МоМА, у коме представља значај 
и квалитет југословенске и београдске 
школе архитектуре и урбанизма, и значај 
међународне размене кроз пројекте 
„Енергопројект“-а у земљама трећег света. 

Продукција

У току лета успоставили смо систем обраде 
прикупљеног материјала и започели 
компоновање књига монографије, најпре 
о плановима и личностима, и паралелно, 

TIMELINE - сегмент
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анегдотама. Поменућемо само нека од 
много имена и личности које су дружењем 
и разговорима обележиле нашу годину: 
госпође Вера Пауновић, Весна Матичевић, 
Нада Чанак, господа Бранислав Јовин, 
Љубомир Лукић, Милош Перовић, Столе 
Максимовић, Љубдраг Шимић... Кроз 
разговоре са њима упознавали смо 
Добровића, Петричића, Ђорђевића, 
Главичког, Стојановића, Кабиља, Вељу 
Томића, Дика Манојловића.

Крај лета обeлежило је убрзано 
прикупљање материјала и завршавање 
концепата четири књиге монографије. 
Сукцесивно писање, лекторисање, одабир 
графичких прилога, припрема за штампу, 
коректура и преводи делова текста 
радили су се једновремено и убрзано. 
Колеге из ДоКоМоМо са простора бивше 
Југославије су се укључиле у пројекат са 

провера телефоном а у јуну поштом 
послат подсетник и молба колегама да се 
укључе у акцију прикупљања података 
о Заводу. У току пролећа и лета тим је 
направио неколико интервјуа са онима 
који су хтели да поделе сећања и утиске 
из њиховог времена у Заводу. Било да смо 
разговарали у Заводу или на Ади, у кућним 
посетама, у „Помодору“, телефоном или 
електронски, још једном се показало да 
је отворена, добра комуникација основ 
сваког здравог односа, пријатељског или 
пословног, као што је и апсолутни услов 
квалитетног и сврсисходног планирања. 
Освојено поверење, упознавање и 
обнављање пријатељстава сматрамо 
великим успехом и лекцијом. Била нам је 
част, задовољство и велика инспирација да 
учимо о процесима, људима, плановима, 
сарадњи али и проблемима у сваком од 
периода, и смејемо се заједно шалама и 

Разговори са 
колегама у пензији

Припрема за 
транспорт ГУП-a из 
1950 године у Музеј 
модерне уметности у 
Њујорку
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давно датим обећањем аутору пројекта 
зграде, архитекти Браниславу Јовину. 
Свечани дан Завода поделили смо у три 
целине: преподневна излагања наших 
пријатеља и колега из градских управа и 
са универзитета из Беча, Токија и Бангкока, 
као инспирација за стварање визије 
могућег будућег планирања Београда. 
Поподневни сет од три панела посвећен 
је пракси и стратешким опредељењима 
у планирању, управљању грађевинским 
земљиштем, националним стратегијама, 
новим темама и инструментима у 
планирању градова. Трећи део била је 
свечана прослава и сусрет пријатеља и 
сарадника Завода и учесника у припреми 
јубилеја.    

Шта смо добили?

На крају, вреднујући урађено, покушаћемо 
да набројимо шта су све резултати овог 
пројекта, шта смо научили и чему ће нам 
послужити. Најпре да поменемо добити за 
тим Урбанистичког  завода и мотивациону 
лекцију. Наш мали тим је богатији 
за велико искуство у комплексном, 
мултимедијалном пројекту, на почетку 
оцењеном као „превелики залогај, 
преамбициозно“. Богатији смо за крос-
генерацијско пријатељство и сазнање 
колико смо добар, упоран и доследан 
тим када имамо заједнички високи циљ. 
Почели смо као мала група  ентузијаста да 
би нам се на крају пола Завода придружило, 

идејом да из другог угла прикажу планове, 
време, учеснике и следбенике идеја и 
пројеката успешног доба урбанизма 
Београда. За нашу четврту књигу текстове 
су написали Лука Сканси из Ријеке, Ана 
Шверко из Сплита и Јелица Јовановић, 
условно из Беча. 

Посебно је занимљив био јесењи период 
у коме смо се на неколико меридијана 
дописивали и кориговали фајлове како би 
на време били припремљени за штампу: 
ауторке у Бостону и Њујорку, део тима и 
превод у Београду, припрема за штампу у 
Јапану, штампа у Нишу. У таквим условима 
кризе су биле неминовне али је колегијални 
дух и свест о величини и важности нашег 
пројекта стално побеђивао. Наш интерни 
рок постављен годину дана раније био је 8. 
новембар, светски дан урбанизма, када се 
урбанистичка Србија среће на годишњем 
Салону урбанизма Удружења убаниста 
Србије. Ове године смо, очекивно, у 
Руми добили прву награду у категорији 
„Публикације“ за монографију „70 година 
Урбанистичког завода Београда“. 

Коначно, међународна конференција 
о будућности планирања града 
одржана је средином новембра у 
обновљеној свечаној сали Уранистичког 
завода Београда. На конференцији је 
промовисана стална поставка изложбе о 
историји Завода и  обновљени сала, хол и 
уређен јавни простор завода, у складу са 

Припрема за изложбу 
на Калемегдану
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за разумевање специфичне позиције 
градске урбанистичке институције у 
зависности од друштвено економског 
окружења. У њој је представљен извод 
из богате референце у 70 година рада, 
која може бити информација градској 
управи, инвеститорима, међународним 
организацијама и истраживачима на 
универзитету о капацитету институције за 
сарадњу или услуге које може да пружи. 
Такође, не мање значајно, може бити 
подсетник управи и запосленима шта је све 
и шта све може, осим планова, бити опсег 
и тема урбанистичког планирања градова. 
Следеће генерације урбаниста ће имати 
основ и обавезу да достигну најмање овај 
стандард када буду припремале неки од 
следећих јубилеја.

За нашу професију су од значаја многа, 
у монографији и на конференцији, 
отворена питања која заслужују озбиљну 
разраду. Дали смо, као део система 
планирања града, искористили наш 
пун капацитет и наслеђено искуство у 
урбанистичкој пракси? Јесмо ли упознали 
све урбанистичке тајне, искористили све 
методе и прихватили све закључке до 
којих су наше уважене колеге у ранијим 
планским циклусима дошле? Можемо ли 
нека искуства применити, нека решења 
и пројекте проверити за данашње време? 
Затим, чија је одговорност очување 
архива и архитектонске и урбанистичке 
документације? Можемо ли их ми као 
институција чувати и промовисати као део 
националног идентитета а неке планове 
уврстити у национално културно наслеђе? 
Удружени испред региона? Можемо 

у различитим аспектима и активностима, 
до најмањих али драгоцених ситница, 
ако тако смемо да назовемо заводски 
јубиларни медењак или рођенданске 
хелијумске балоне. Интегрисали смо 
неприметно најмлађе, приправнике, 
у најзначајнији идентитетски посао 
Завода. Упознали смо изузетне колеге 
и стручњаке, људе о којима смо само 
понешто знали или чули, и повезали се 
на другачијој основи, посебним везама 
са другима који су били само поштоване 
колеге. Изградили смо поверење, научили 
да разговарамо о заједничким, стручним 
темама из различитих углова, уважавајући 
саговорнике и када не мислимо исто о 
теми. То је драгоцено искуство, необично 
за нашу средину. 

Неки резултати пројекта су јавни и 
привремени, као изложба на Калемегдану, 
информације у медијима, излагања 
на конференцијама, Летњој школи 
урбанизма, гостовања урбанистичких 
група из иностранства у Заводу  или 
промоција јубилеја и наше продукције на 
МИТ у Кембриџу. Неки други су трајнији, 
као интернет страна Јубилеја са свим 
бројевима часописа „Урбанизам Београда“, 
дигиталним верзијама монографије и 
временском линијом Завода, доступним 
свима без ограничења;5  или уређење 
ентеријера и јубиларна изложба у 
холу Завода. Трећа група доприноса 
је трајно добро. Завод је добио своју 
прву штампану монографију, нетипичну 
и, надамо се, занимљиву и колегама и 
јавности. У њој су документоване све фазе 
у развоју Завода и искуства драгоцена 

Руководиоци и део 
тима на прослави и 
јубиларна продукција
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су велико задовољство и, како каже 
моја тимска другарица, ово је вероватно 
један од најлепших послова у нашим 
каријерама. Наша колегиница из далеке 
Калифорније нам се, гледајући интернет 
и видео материјале, већ летос захвалила 
у своје име и у име наше заједничке 
професије. Стигле су похвале и дирљива 
писма колега које смо покренули да се 
присете своје каријере у Заводу и обнове 
контакте. Чула сам случајно и за неке нове 
планове и пројекте инспирисане нашом 
јубиларном продукцијом. За сада имамо 
два докторанда и једног нетом уписаног 
студента докторских студија у тиму и 
верујем да су то само први резултати. Од 
јануара смо договорили интерне недељне 
урбанистичке разговоре и едукацију у 
Урбанистичком зводу Београда. Наш циљ 
постигнут а мисија завршена. 

Време је за нова остварења!  
Срећна нам јубиларна и све нове 
године! 

ли планове са изложбе у музеју МоМА 
и наше, са Калемегдана, превести на 
неколико светских језика и промовисати 
Београд, урбанистичка достигнућа, школу 
архитектуре и трагове модернизма као 
трајно добрo? Можемо ли, као некада, 
учити од других градова и урбаниста и, кроз 
размену, промовисати и примењивати 
наша знања? Можда учити од историчара 
архитектуре? Знамо ли за трагове утицаја 
београдског Урбанистичког завода у 
Скопљу или у Пољској и дали је то основ 
за сарадњу? Јесмо ли спремни и одважни 
да покушамо да применимо методе 
које је седамдесетих година Београдски 
урбанизам примењивао, а чему нас 
делом данас уче међународне школе и 
организације? 

Верујемо да смо поменули само 
део отворених тема које су основ и 
испирација за нове активности, студије, 
истраживања и докторате. Наших скоро 
две године осмишљавања и посвећених 
годину дана интензивног и креативног 
рада, дружења и стварања, произвеле 

1: http://dam-online.de/portal/en/Exhibitions/SOSBRU-
TALISMe28093SavetheConcreteMonsters/0/0/88446/
mod1176-details1/1843.aspx
2: http://www.sosbrutalism.org/cms/15802395
3: http://urbel.com/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%B
B%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%9
8%D0%B5/casopis-urbanizam-beograda/
4: http://timeline.urbel.com/
5: http://timeline.urbel.com/

Веб-сајт 
timeline.urbel.com
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све комплексније задатке управама и 
планерима.   

70 година дуга традиција планирања 
са пуно партнерских институција и 
организација чини богато комуникацијско 
искуство Урбанистичког завода Београда. 
Желели смо да искористимо јубилеј и 
отворене комуникације и припремимо 
се за нови плански циклус; да се 
подсетимо познатих и проучимо нове 
улоге и начине комуникација. Укључили 
смо се у Београдску интернационалну 
недељу архитектуре како бисмо заједно, 
кроз два округла стола, осветлили тему 
комуникација у планирању. У првом смо 
позвали на разговор руководиоце и 
најважније актере у изради генералних 
планова урађених у Урбанистичком 
заводу Београда, као најкомплекснијих и 
репрезентативних процеса планирања. 
Жеља нам је била да направимо мост са 
младом генерацијом и упознамо их са 
традицијом и искуствима како бисмо, 

У сусрет новом ГУП-у 
О ИНТЕГРАТИВНОМ ПЛАНИРАЊУ ГРАДА И 
КОМУНИКАЦИЈИ  -  БИНА 2018

Приредила: 
др Жаклина 
Глигоријевић,
дипл.инж.архитектуре

Добра комуникација је основ сваког 
здравог односа, породичног, пријатељског 
или пословног. Она је апсолутни услов 
квалитетног и сврсисходног планирања 
јер без међусобног разумевања учесника 
у пpоцесу, потреба корисника простора 
и ограничења простора или околности, 
нема ни доброг усаглашавања интереса 
ни одрживог плана. Урбанистичка 
делатност, по својој суштини од јавног 
значаја, захтева сталну и двосмерну 
комуникацију. Што је комплекснији 
простор који се планира, то је већи изазов 
планера да сагледају, усагласе и представе 
своје стручно засноване концепте развоја 
учесницима у планирању и свима којих се 
тај простор тиче. У времену савремених 
технологија, интернета и друштвених 
мрежа које информације и документе 
чине свима доступним, процес је наизглед  
једноставнији. Међутим, доба убрзане 
урбанизације, природних и друштвених 
изненађења, великих миграција и 
генерално веће покретљивости доноси 
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о континуалном процесу планирања, јер 
усвајање плана није крај планирања, већ 
између два плана мора стално да се ради, 
прати имплементација, вреднују решења, 
последице имплементације, итд. 

Управа је давала значајну подршку 
планирању, а ставове градоначелника 
Бранка Пешића о планираању и о ГУП 
до 2000. године налазимо у часопису 
„Урбанизам Београда“ бр. 19. План је 
сматрао визионарским подухватом чију 
ће успешност оцењивати стручњаци, 
али који је усвојио и афирмисао 
прогресивне идеје претходног плана из 
1950. а ревидиро и одбацио оне које су 
временски и просторно превазиђене. 
Квалитет плана видео је у стратегијским 
опредељењима која се до данас нису 
променила: правци развоја града, силазак 
града на реке, разарешење саобраћајних 
проблема, реконструкција центра града 
или изградња метроа. У зависности колико 
се тих стратегијских циљева оствари, 
зависиће и оцена будућих генерација о 
квалитету овога плана.    

План за обнову Београда 

Владимир Мацура је приказао метод 
и процес израде следећег Генералног 
плана од  2001. године. Као и 1972., 
процес је добио велику подршку, уложена 
су озбиљна интелектуална средства, 
политичка подршка, примењена обимна 
комуникација, интерна и екстерна. Није 
додуше било два политичка концепта 
а сви су били опседнути питањем како 
треба да изгледа план који би после 10 или 
15 година урушавања обезбедио обнову 
Београда. 

Са континуалним планирањем се први 
пут срео средином осамдесетих година 
прошлог века, када су колеге пред 
комисију Министарства доносиле измене 
ГУП-а Ниша са сталним изменама решења, 
у складу са уоченим потребама. Била је то 
новина у стручној пракси и занимљиво 
решење за суочавање планера са 
изменама потреба општина и градова. У 
неким другим срединама, напр. у граду 
Ставангеру у Норвершкој, према искуству 
колегинице Мирјане Гвоздић се сваке 
4 године са новом управом ревидује 
генерални план и усклађује са потребама 
града, а основна идеја и план се у основи 
чувају. 

учећи од најбољих, поставили здраве 
основе за израду новог ГУП Београда.

Романтични коментар комуникација

Борислав Бата Стојков, отворио је свој 
спектар тема објашњавајући романтични 
карактер комуникације у прошлости, у 
области планирања, јер је то најсложенији 
и најпогоднији медиј за оне које интересује 
град, развој, регион. Искуства прошлости 
данас представљају инструмент за 
стицање моћи у будућности, уколико су 
у питању менаџери или политичари. Ко 
нема моћ,  као урбанисти, преостаје му 
романтика. У комуникацији не можемо 
да стекнемо моћ, али можемо нешто 
да научимо и у томе, мање или више, 
уживамо. 

Пре скоро 50 година био је секретар 
генералног плана Београда и, због 
специјализације у Америци где је учио 
како се планови и партиципција  раде, имао 
задатак да води јавну расправу ГУП-а. План 
је имао интерну и екстерну комуникацију: 
интерна је била свакодневна, са целим 
тимом, запосленима у Заводу. Екстерна 
комуникација обављана је са другим, у 
то време моћним институцијама, какве 
су биле напр. Биле Завод за изградњу 
или Водовод са по 500 специјалиста 
високог профила, са којима је ваљало 
стално усаглашавати ставове. Екстерна 
комуникација била је тежа и због тога 
што је значила укрштање две идеологије: 
раног комунизма, НЕП (нови економски 
програм), који је заступао Милутин 
Главички, и капитализам, који су заступали 
млади стручњаци у тиму, послати на 
школовање у иностранство, у Америку, 
Француску и Британију. То укрштање 
идеологија дало је нови квалитет 
генералном плану у коме су сви могли и 
успели да нађу свој интерес. 

Био је то озбиљан план, великог 
ентузијазма, озбиљаног приступа свих 
актера у перманентној комуникацији. 
Рађен је кроз фазе: најпре кроз 15 развојних 
алтернатива, урађних од стране 15 тимова, 
касније кроз евалуацију сведених на 
четири и, коначно, на један предлог који 
је упућен у процедуру као Нацрт плана. 
Кад је усвојен, план је ушао је у пост-
планску фазу кроз израду регионалног 
плана, етапног плана, серију генералних 
планова за мање градове и целине, итд. 
Овакав наставак је последица школовања 
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организације простора разрађиване 
кроз варијанте. Сматрало се да улазимо у 
светлу будућност, шведског типа. Такође, 
тежило се да се обезбеди довољна 
флексибилност плана, у границама 
објективних ограничења, и могућност 
замене једне сродне функције другом, 
успостављањем табеле компатибилности 
намена.  

Миодраг Браца Ференчак допунио је 
објашњење о промени у методологији 
израде ГП Београда 2021., назвавши је 
револуцијом са транспарента на компјутер. 
Технологију је требало савладати у ходу, 
кроз процес израде плана. Такође, са 
геодетских подлога из 1956. године прешло 
се на нови аеро-фото снимак на коме се 
види свака кућа, због, на пример траса 
примарних саобраћајница. Из те подлоге 
је произашао знатно уситњен, детаљнији 
план у односу на велике потезе концепција 
ГУП-ова од раније, као и много јаснија 
представа о решењима генералног план, 
како планерима тако и грађанима.

Партиципација

Што се партиципације тиче, ГП Београда 
2021 је прошао кроз  пет циклуса, у 
пет књига стручне и јавне расправе: 
Претпоставка, Концепт, Преднацрт, Нацрт 
и финална верзија плана, идентична 
објављеном на Скупштини града усвојеном 
тексту у Службеном листу. Истог дана је 
изашао и компакт диск са текстом и свим 
картама Генералног плана Београда, тако 
да је сваки грађанин могао да има решења 
плана на свом кућном компјутеру.  

Ференчак је парафразирао став колеге 
и руководиоца ГУП-а 1972., Милутина 
Главичког, да је урбанистичко планирање 
трајан процес истраживања односа 
према граду, путева којим ће се ићи и 
елемената у развоју градова, а план је 
формализација закључака из тог трајног 
процеса, у једном пресечном тренутку. 
Партиципација је у том смислу упитна. Да 
ли ми учествујемо у трајном процесу или 
у формализацији процеса, у једној фази 
јавног увида при усвајању плана? У нашој 
актуелној пракси 99% партиципација је 
формална док, вероватно, један проценат 
одлази на учешће грађана, често веома 
слично, кроз жалбе на утицај урбнистичког 
или саобраћајног решења на појединачне 
парцеле у власништву (често и као сметња 
легализацији).  

Управа Београда је те 2001. године 
захтевала план што пре, за годину, две 
или три. Завод је имао сјајан тим, допуњен 
стручњацима са стране и цео Завод је 
радио на том плану. Једини начин да се 
план уради за тако кратко време била је 
стална комуникација. Класични метод 
израде потуно је измењен и уместо 
секторских студија и циљева, заснован 
је на интегралној хипотези, према 
италијанској методологији цикличног 
учења коју је седамдесетих година кроз 
Контакт план промовисао Слободан 
Лазић, урбани психолог. Најпре се 
на основу постојећих истраживања 
постави планска претпоставка, иде се у 
истраживање, хипотеза се проверава, 
разматра, оцењује, доносе се закључци, 
и поставља се нова хипотеза, са којом се 
поступак понавља. Тај принцип примењен 
је и на ГП Београда. Сваки циклус је био 
обележен формираним елаборатом 
који је разматран са колегама, управом, 
институцијама и јавношћу, уместо 
разматрања фрагмената по мрежама и 
компјутерима.

Процес је вођен у неколико циклуса и 
кроз Пројект-менаџер. Стручна расправа 
и евалуација вођена је најпре унутар 
тима, затим на недељним састанцима са 
комуналним предузећима и са општинама. 
Организовна је и перманентна едукација, 
недељна окупљања у великој сали 
Завода, са тематским предавањима за 
цео колектив, колико је ко успевао да 
посећује. На крају, важна је била јасна 
подела улога. Комуникација је морала да 
буде артикулисана, не свако са сваким, већ 
кроз три стандардна медија: цртеж, текст 
и табеле, прорачуни. Две особе су водиле 
комуникацију занатски, кохерентно, и 
то је био једини начин да се структура и 
комуникација доследно одрже у процесу 
до усвајању плана. Такође, процес је 
подржан напредном техником, набављени 
су компјутери, програми и обучени људи 
да се баве базом и системом графичких 
и нумеричких података, што је процесу 
додатно обезбеђивало брзину. 

Како је то био план поправке, а не 
радикални заокрет, неке ствари и теме 
нису биле предмет расправе. На пример: 
кључна инфраструктура, коридори и 
трасе магистралних саобраћајница и 
аутопутеви нису преиспитивани, тај 
„костур“ је задржан из ранијих планова, 
док су хипотезе намена, параметара и 
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улогу преводиоца, представника, односно 
медијатора (прим. aут.). 

Владимир Мацура је парафразирао 
Емилијана Јосимовића који тврди да 
грађане интересује „овде и сада“ и да 
нису заинтересовани за визију града кроз 
50 година. Због тога је тада било и данас 
је неопходно сарађивати на дневном 
нивоу, а ли у складу са дугорочном 
визијом. Сматра да непостоји проблем 
континуалног планирања, јер се 
континуално и планира, али за проблем 
континуитета решења треба тражити у 
односу власти и професије.

Архитекта и урбаниста Ђорђе Бобић, 
први градски архитекта после пола века, 
оцењује однос професије и управе из 
тог, специфичног угла и сматра да је као 
професионалац био наиван. Урбанизам је 
служио за задовољавање потреба политике 
и инвеститора. У време послератног 
социјализма су професионалци обично 
од политике добијали заадатак, као 
напр. да испланирају и испројектују 
Нови Београд и тада су добијали пуну 
креативну слободу и подршку. У данашње 
време сматра да је професија извршилац 
идеја капитала и извршне власти, без 
обзира на респектабилно искуство и 
традицију. Слаже се да грађани у том 
смислу немају суштинску улогу у процесу 
планирања. У искуству јавних расправа 
на урбанистичким плановима, једини 
мотив грађана да се ангжују је, према 
старој навици, да им јавни сектор решава 
комуналне проблеме и евентуално 
поправља вредност имовине. Мали су 
изгледи да се поправи ситуација у смислу 
боље или обимније комуникације, мимо 
интереса инвестиција. 

Како до континуалног планирања

Миодраг Миша Вујошевић је 
традиционално заинтригирао присутне 
уводећи нове појмове, овога пута 
објашњвајући геометрију моћи и 
апелујући да се комуникација ваља 
вршити тиме што се најпре питају грађани 
шта им је проблем, па им тек онда 
помагати кроз урбанистичка решења. 
Подсетио је да је од деведесетих година 
до данас у ИАУС-у објављена маса 
радова о кризи стратешког мишљења, 
управљања и планирања. Резултат тих 
обимних истрживања и евалуације свих 
промена система и планирања до данас 

“Кад се врати урбанистичко планирање 
као промишљање промена и поправљања 
овога (стања, града), вратиће се и 
смисао партиципације и за то треба 
да се спремамо, да будемо корисни”. 
Партиципација односно испитивање 
ставова јавности нестало је око 
осамдесетих година, са трајним процесом 
планирања. Разматрајући могућности и 
разлоге за неактивност или неуспешност 
партиципације у планирању, цитира и 
Лефевра из шездесетих година прошлог 
века, у време кулминације Модерне, о 
ћутању корисника око важних пројеката 
који их се тичу. То је проблем који 
највише забрињава, а чему доприноси 
нејасно „муцање урбаниста о високим 
циљевима и тежњама“, кроз критику тада 
прокламованог научног, непристрасног и 
неупитног урбанизма.    

Да би грађани, укључујући и политичаре, 
разумели урбанисте, неопходно је да 
се уведе посредник, лобиста, брокер, 
каже европска публикација „Урбанизам 
и политика“, додаје  Стојков, који ће 
успети да преведу урбанистичке 
идеје и предлоге на језик интереса 
грађана. Постоје три примера у 
његовом професионалном искуству 
који објашњавају појаву међусобног 
нерзумевња и неспоразумевања грђана 
и урбаниста. Први је екстремни, када је 
после неуспелих усаглашавања планског 
решења у Ђаковици, деведесетих годинa 
прошлог века, закључено да грађани 
сами треба да предложе решење за 
мало подручје од пар улица. Урадили 
су решење тако  да су једни другима 
затворили прилазе и прозоре. Други 
екстрем су велики, изоловани, развојни 
градски (често инострани) пројекти у 
којима се грађани не изјашњавају, јер се 
сматра да немају капацитет. Кроз треће 
искуство нуди један могући модел и 
решење, да се одреди степен учешћа 
јавности у планирању. Такође деведесетих 
година  је радио експериментални 
регулациони план четири месне заједнице 
на Вождовцу на коме су урбанистичка 
решења формирана кроз интензивну 
сарадњу четири представничка тима 
месних заједница са планерским 
тимом. Ти тимови, а не планери, су 
објашњавали грађанима и лобирали за 
планско зааједничко решење. Савремени 
европски градови, као напр. Амстердам, 
користе услуге посебних представника 
у комуникацији са грађанима, који имају 
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није ад-хок корекција планова и није 
стална промена стратешких опредељења 
развоја града. 

Наш закључак је да је комуникација на 
путу планирања неопходна; да велико 
стечено искуство Завода није забележено 
и да без појачане размене и објављивања 
искустава и закључака претходних 
генерација нема континуитета ни полазних 
знања неопходних у планирању града. 
Видна је потреба за едукацијом младе и 
средње генерације, без шансе да у текућој 
пракси добију сазнања о локаланим или 
страним искуствима праксе планирања и 
управљања градовима, и тиме  обезбеде 
капацитет да сутра произведу или 
допринесу стварању квалитетних и 
сврсисходних планова. Верујемо да нас, 
лекције научене у припреми јубиларних 
догађаја, укључујући и овај округли сто, 
обавезују да вратимо праксу перманентне 
едукације и стручне комуникације у  
редовну активност Урбанистичког завода 
Београда.    

је закључак о неопходној изградњи 
интерфејса, персоналних, неперсонално 
организованих, институционалних, 
између политичког кластера, стручне 
заједнице и грађанства, те да је неопходно 
да политички кластер промени став и 
уважи друге две групе стејкхолдера. 
На крају овог необично садржајног 
и занимљивог разговора питали смо 
учеснике постоји ли могућност да 
успоставимо континуално планирање? По 
једнима, ми живимо у добу континуалног 
планирања, а дисконтинуитет се дешава 
као производ дисконтинуитета власти. 
По другима, по узору на званичну 
имплементацију просторног плана 
Србије, неопходно је у планерским 
институцијама формирати тимове за 
праћење спровођења планова и обавезно 
адаптирање, усаглашавање планова на 
сваке четири године. Душан Милановић 
је подсетио на етапне планове који би 
данас били сасвим корисни и актуелни, 
у циклусима једнаким политичким 
мандатима. Учесници су били сложни у 
оцени шта није континуално планирање: 
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урбанистичког пројекта за изградњу 
хотелско-пословног комплекса у 
Рајићевој улици 2004.-2006. године, после 
кога је уследио вишегодишњи период 
оптимизације пројекта и изградње 
објекта.

Проф.др Милан Лојаница је у уводном 
делу дао изванредан приказ протеклих 
деценија – својеврсни календар догађаја 
и поделу на период планске изградње 
(од 50-их до 90-их година прошлог века) 
и период слободног тржишта (од 90-их до 
данас) и њихов утицај на архитектонске и 
урбанистичке концепте.

Проф.др Владимир Лојаница је на примеру 
хотелско-пословног комплекса у Рајићевој 
улици, дао приказ трансформација, 
измена и прилагођавања оригиналног 
решења кроз период дуг 17 година и 
фазе конкурса, урбанистичког пројекта, 
пројектовања и изградње објекта.

БИНА 2018 – ОКРУГЛИ СТО О ПЛАНИРАЊУ 
ГРАДА И КОМУНИКАЦИЈИ ИЗМЕЂУ 
АРХИТЕКАТА ПРОЈЕКТАНАТА И УРБАНИСТА
У оквиру овогодишњег програма 13. 
Београдске недеље архитектуре – БИНЕ, 
у организацији наших драгих колегиница 
Ружице Сарић, Данице Јововић-
Продановић и Јелене Ивановић-Војводић, 
у Урбанистичком заводу Београда одржан 
је округли сто 25. маја 2018. године.
Учесници и гости Завода овом приликом 
су били академик проф.др Милан 
Лојаница, проф.др Владимир Лојаница и 
мр Миодраг Ференчак, модератор Милица 
Јоксић. У склопу шире теме комуникације 
архитеката урбаниста и пројектаната, 
разматрани су: „архитектонско-
урбанистички патриотизам“, јединство 
професије и излишност сепаратизма 
и поделе на пројектанте и урбанисте, 
неопходност едукације и узајамног 
уважавања, усклађивање појединачног 
и јавног интереса, контрола уклапања у 
контекст и значај урбанистичког пројекта 
у процесу планирања и изградње града. 
Приказана је и студија случаја на примеру 

Приредила:
Милица Јоксић, 
дипл.инж.архитектуре
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урбанистичког завода Београда мр Весна 
Тахов, подсећајући присутне на репутацију 
коју традиција планирања има у земљи 
и иностранству, на значај урбанистичког 
планирања и исказујући жељу да се град 
плански развија кроз свремене планове 
Завода ослоњене на велико исуство и 
приказану добру традицију.   

Обим и квалитет изложбе, али и добра 
урбанистичка енергија, произвео је да 
је изложба повезала колеге различитих 
генерација. Добар глас ширио се не само 
градом већ и регионом, посећивали су је 
током месец дана приказивања домаћа 
стручна и општа јавност, а на највишој 
тачки Калемегана могли су се чути многи 
језици којима је заједничка реч била 
урбанизам! 

Каталог на српском и енглеском језику 
припремљен је у форми плаката којим је 
на једноставан начин приказан timeline на 
једној страни и описана основна обележја 
периода, на другој страни. 

Изложба је урађена у продукцији 

ИЗЛОЖБА 70 ГОДИНА ПЛАНИРАЊА 
БЕОГРАДА, КАЛЕМЕГДАН
На Савском шеталишту Београдске 
тврђаве на горњем Калемегдану, једној од 
историјски и урбанистички најзначајнијих 
тачака Београда, 30. августа 2018. године 
свечано је отворена изложба „70 година 
планирања Београда“. Посвећена је 
јубилеју Урбанистичког завода Београда а 
организована са циљем да део историјата 
планирања Београда буде приближен не 
само стручној већ и општој јавности. 

Део Савског шеталишта од амбасаде 
Француске према Београдском победнику 
испуњен је са 30 паноа, и на њима 
представљен опус Завода подељен у пет 
периода, пратећи пет административних и 
статусних промена Завода. Сваки период 
имао је уводни пано и пратеће паное 
који су се низали према годинама, али 
и обрађиваним урбанистичким темама 
и проблемима. Поставка је током месец 
дана приказивања била доступна за све 
заинтересоване током 24 сата.

Изложбу су отворили заменик 
градоначелника Горан Весић, Градски 
урбаниста Милутин Фолић и директорка 

Приредила:
Марија Лалошевић, 
дипл.инж.архитектуре
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настали су захваљујући сачуваним 
архивама Завода, страсти и посвећености 
наших колега у свим претходним 
годинама, као и доброј вољи савременика 
и наших саговорника да поделе са нама 
сећања, текстове, планове и фотографије, 
на чему им у име Урбанистичког завода 
Београда, у име наше професије и у име 
јавности, од срца захваљујемо. 

Изложба је добила престижну Награду 
Ранко Радовић за 2018. годину, у 
категорији телевизијске емисије, изложбе 
или мултимедијалне презентације.

Урбанистичког завода Београда ЈУП. 
Концепт јубилеја и изложбе поставиле 
су др Жаклина Глигоријевић и Ана 
Граовац. Креативни тим чиниле су Марија 
Лалошевић, Јелена Ђерић, Андреа 
Ђорђевић, Тамара Тахов и Марија Косовић. 
Савет пројекта био је у саставу проф. др 
Борислав Стојков, мр Миодраг Ференчак, 
Милица Јоксић, Сања Ђорђевић и 
Зорица Косовић. Материјали коришћени 
за припрему изложбе су власништво 
Урбанистичког завода Београда, наших 
колега, запослених и сарадника од 
оснивања до данас у овој институцији. Ова 
изложба, као и сви јубиларни материјали, 



26 

инфо  | 



27

|  инфо



28 

инфо  | 



29

|  инфо

процеса градоградње, промену 
друштвених и економских амбијената, 
теоријских и практичних аспеката, 
планерских парадигми, смисла и значаја 
планирања за заједнице, градове и 
просторе, као и правила урбанистичког 
и просторног планирања у посматраном 
временском периоду, постојање градске 
урбанистичке институције - Урбанистичког 
завода Београда, заправо је једна од ретких 
константи. Због те чињенице, одабрали 
смо да историју урбанизма Београда 
осветлимо кроз специфичан и јединствен 
приказ деловања Урбанистичког завода. 
Одабрали смо да пратимо улоге, структуру 
и делатност Урбанистичког завода од када 
је основан до данас. Истовремено смо 
пратили промене статуса и организације 
институције, значајне и специфичне 
планове и студије и велика имена, 
стручњаке који су на њима радили. 

Смисао истраживања и одговор на 
питање зашто је све што смо представили 
важно за професионалну али и општу 
јавност, јесте контекст - институционални 
и регулаторни оквир у коме се Завод 
формирао, развијао се, у коме је 
планирано и коме се прилагођавао. Циљ 
оваквог приказа је покушај презентовања 
различитих, широј јавности мање или 
више познатих чињеница, веза, догађаја, 

МОНОГРАФИЈА: 70 ГОДИНА УРБАНИСТИЧКОГ 
ЗАВОДА БЕОГРАДА
Обележавајући седамдесет година 
Урбанистичког завода Београда и скоро 
педесет у згради у Палмотићевој улици, 
одлучили смо да покушамо да јавности 
приближимо институцију коју је главни 
град основао за потребе планирања 
развоја, уређења и изградње Београда. 
Више стотина стручњака и сарадника је у 
тих седам деценија радило на студијама, 
истраживањима, плановима и пројектима, 
од којих је велики део реализован, а други, 
ништа мање значајан, остао „на папиру“ и 
у архивама. Из тих разлога Монографију 
Урбанистичког завода Београда смо 
урадили као омаж урбанистичој струци и 
делатности.

Књига 1: ИСТОРИЈАТ

За покушај писања историје једне 
институције било је неминовно често 
доносити одлуке и правити изборe: о 
критеријумима за селекцију материјала, 
о углу посматрања опуса Урбанистичког 
завода, тако да буде структуриран и 
консеквентан уместо произвољан и 
необавезан; о пројектима и личностима, 
о начину повезивања догађаја, идеја 
и планова у релацији са богатом 
урбанистичком историјом Београда.

Имајући у виду сложеност и динамику 

Приредила:
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објављених стручних и научно-критичких 
текстова. С обзиром на све речено, ни 
приступ ни резултат овог истраживања 
није научни, већ пре истраживачки, 
документациони и стручни преглед.

Резултат до кога смо дошли није ни 
сасвим објективан ни сасвим потпун, али 
верујемо да читаоцу може првенствено 
да пружи добру слику развоја и значаја 
Урбанистичког завода Београда као 
институције и личности које су за то 
заслужне, а у другом плану и развоја 
урбанистичког планирања града Београда 
у коме је Завод био један од главних 
актера. Такође, чињенице, спискови, 
табеле и прегледи који у овом тексту нису 
могли да буду дати по приоритетима, 
могу бити добар показатељ, основ или 
инспирација будућим истраживачима 
и знатижељним следбеницима за даља, 
детаљнија и прецизнија истраживања.

Књига 2: ПЛАНОВИ

Ова књига садржи приказ одабраних 
планова, студија и пројеката урађених 
у Урбанистичком заводу Београда од 
његовог оснивања, 1948. године, до данас. 
За разлику од прве књиге која се бави 
анализом структурних и функционалних 
трансформација, најважнијих задатака, 
личности и активности у временским 
периодима омеђеним званичним 
променама статуса Завода, овде је фокус 
на специфичним задацима Завода. 

При одабиру материјала ослонили смо 
се на расположиве изворе као основ 
анализе. Више критеријума примењено 
је у одабиру планова и пројеката који 
су приказани. Одабрани су највећи 
пројекти и подухвати, попут генералних 
урбанистичких планова, планова детаљне 
разраде за целу територију града, највећа 
насеља и подручја или свеобухватнe, 
великe студијe, али и оне које се издвајају 
по некој специфичној теми или сегменту 
који може бити интересантан у односу 
на савремене трендове или аспекте. 
Овде приказујемо и најважније, велике 
пројекте, али и најинтересантније, 
мале планове, реализована насеља и 
урбанистичке утопије, усвојене планове 
и значајне концептуалне скице урађене у 
Заводу.

У приказима смо успоставили јединствени 
принцип који подрзумева опис: метода и 

чије ће сагледавње помоћи у разумевању 
улоге Завода у развоју града некада, данас 
и његове могуће улоге у будућности.

У складу са оваквим циљевима, на самом 
почетку смо донели неколико одлука 
које се односе на методологију и садржај 
истраживања. Период од седамдесет 
година нисмо поделили равномерно 
по декадама, већ по периодима које су 
обележиле промене статуса Завода. На тај 
начин смо добили неуједначена поглавља 
по времену који обрађују али која нам 
пружају више података о улози Завода у 
конкретним историјским околносима.

Разлози због којих је неки период 
детаљније обрађен од другог нису само 
везани за објективни обим активности 
Завода, већ зависе од процене 
његовог утицаја и значаја. Самим тим, 
неминовно смо у појединим случајевима 
објективно заменили субјективним, 
можда и емотивним судом или утиском. 
Такође, приказ првог периода, до краја 
седамдесетих година, базирали смо 
углавном на текстовима објављеним у 
књигама и периодици, највише часопису 
Урбанизам Београда Урбанистичког 
завода и Архитектура Урбанизам који су 
издавали Савез друштава архитеката и 
Савез друштава урбаниста Југославије. 
Осамдесете и деведесете године смо 
приказали ослањајући се на непосредно 
искуство, разговоре и сећања колега, 
литературу и текстове Удружења 
урбаниста Србије и Београдског 
универзитета. За период новог века за који 
постоји ажурна документација користили 
смо непосредно искуство и билтен Инфо 
Урбанистичког завода Београда.

У сваком поглављу успоставили смо 
систематичан, јединствен приступ у 
изношењу чињеница, ставова и утисака 
у оквиру следећих тема: контекст, 
институција, планови, активности, 
личности. На тај начин може се читати 
улога коју је сваки од ових сегмената 
имао у формирању Завода, могу се лакше 
успостављати везе између података из 
различитих поглавља, а такође и поуздано 
контролисати врста и обим поменутих и 
приказаних информација без скретања у 
дигресије.

Трудили смо се да у што већој мери 
користимо примарне изворе и чињенице 
а само у неким деловима податке из већ 
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Књига 3: ЛИЧНОСТИ

О историји, развоју и улози Урбанистичког 
завода Београда сазнајемо трајно кроз 
планове, пројекте и стручне текстове, али 
је за стварање пуне слике драгоцено, а 
можда и пресудно, сведочење његових 
савременика, који су у Заводу радили или са 
њим учествовали у планирању и изградњи 
Београда. Зато смо се у јубиларној 
години обратили бившим запосленима 
Завода, сарадницима, колегама у другим 
предузећима или градској и државној 
управи који су учествовали у процесима 
планирања или доношењу значајних 
одлука везаних за београдски урбанизам 
током протеклих 70 година. Позвали смо 
их да кроз анкету и разговоре поделе са 
нама знање, сећања, анегдоте и утиске и 
да нам помогну да проверимо чињенице 
и допунимо наш мозаик конкретним 
људима и информацијама о значају Завода 
у њиховом времену. Из тих разлога ова 
књига може да носи и назив - Завод виђен 
очима савременика.

Пошли смо од идеје да бисмо кроз 
добијене одговоре могли да разумемо 
контекст у којем је Завод пословао и 
развијао се, упознамо организацију, улоге 
и атмосферу у планерским тимовима, 
лични однос према послу и међуљудске 
односе унутар институције, статус Завода 
у Граду и друге детаље који употпуњују 
и „оживљавају“ укупну створену слику. 
Ма колико појединачни утисци били 
субјективни, управо њихово мноштво 
чини ову слику непристрасном и 
омогућава да људи који нису данас део 
Завода представе његов значај нама, 
професионалној и општој јавности на 
веома објективан начин. Такође, верујемо 
да ће различити ставови и мишљења 
изнети у разговорима и анкети помоћи да 
у јубиларној години сагледамо и утврдимо 
функционалну визију његове будућности. 
Дуже разговоре, које смо представили у 
форми интервјуа, имали смо са три даме, 
Вером Пауновић, Весном Матичевић и 
Надом Чанак и три господина, Милошем 
Перовићем, Љубомиром Лукићем 
и Душаном Милановићем. Док је 
разговор са колегиницама био усмерен 
на стварање извесне „мапе сећања“ о 
догађајима, људима и задацима на којима 
су учествовале још од првих дана Завода, 
са осталим великанима Завода смо 
разговарали о њиховом специфичном 
ангажовању које у контексту делатности 

техника планирања, приступа решавању 
комплексних проблема, развоја и 
промоције појединих идеја, начина 
доношења одлука, покретача нових 
иницијатива и иновација, вертикалне и 
хоризонталне координације планова, 
различитих инструмента урбаних 
политика и односа планирања и 
динамичних промена у планском 
окружењу.

Циљ оваквог приказа планова, 
студија, пројеката и анализа рађених 
у Урбанистичком заводу Београда у 
протеклих 70 година је урбанистичка 
слика развоја наше делатности, али и града 
Београда, коме је сав професионални рад, 
ентузијазам и напор био намењен. 

За многе приказе, поготово оних планова 
и студија који су рађени у првих неколико 
деценија (оквирно до средине 1980-их 
година), користили смо стручне текстове 
објављиване у некадашњим еминентним 
часописима попут Урбанизма Београда 
који је издавао Завод или Архитектура 
урбанизам (ИАУС), Годишњацима града 
Београда (САНУ) и сл, јер је то период о коме 
постоји заиста исцрпна документација 
везана за ниво и начин приказивања који 
смо одабрали. У периоду осамдесетих и 
деведесетих година прошлог века, све до 
покретања новог часописа Урбанистичког 
завода Инфо, стручна хроника планова 
и истраживања која су се радила у 
Заводу  је веома оскудна, па смо се поред 
садржаја документације самих планова, 
у проблематизацији појединих тема 
руководили и разговорима са колегама 
који су били активни учесници и сведоци 
тог времена.

Ова публикација треба да нас подсети 
на историју нашег града, професије и 
институције, да поново, још један пут 
истакне најзначајније, осветли неке мање 
познате пројекте и систематизује податке 
о њима. Идеја нам је да у нашој богатој 
историји и традицији планирања нађемо 
инспирацију, потврду и смернице које 
можемо да ставимо у службу рационалног 
и квалитетног планирања развоја 
Београда у годинама и задацима који 
следе.

Приказе укупно 120 различитих тема 
припремило је преко 40 стручњака, 
урбаниста, планера, који данас раде или 
су радили у Урбанистичком заводу.
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Да бисмо употпунили цело „породично 
стабло“ Урбанистичког завода Београда, 
покушали смо да побројимо све запослене 
и документујемо га на самом крају књиге.
Разговоре су забележиле и припремиле 
Марија Лалошевић, Јелена Ђерић, Ана 
Граовац и Жаклина Глигоријевић.

Књига 4: ЕСЕЈИ

У представљању делатности 
Урбанистичког завода Београда желели 
смо да, осим документарног приказа, 
осврта на планове и личних сећања, 
подсетимо и на мултидисциплинарност 
и капацитет професије да кроз стручне 
есеје, приказе, стручне и научне 
текстове додатно приближи, осветли 
или проблематизује важне и актуелне 
урбанистичке теме. Јавна реч, било да је 
упућена уско стручној публици, колегама 
у процесу планирања, управи или 
најширој јавности, у многоме доприноси 
разумевању процеса, поступака и 
догађаја везаних за планирање и 
изградњу града. Једна од инспирација и 
озбиљна документација на основу које 
смо успели да разумемо и представимо 
значајне периоде у развоју Завода, 
друштва и Београда био је Урбанизам 
Београда, цењен стручни часопис који 
су Урбанистички завод и његови водећи 
стручњаци редовно уређивали и издавали 
од 1968. до 1981. године.

Избор тема за ову књигу био је 
једноставан: замолили смо колеге које 
су се бавиле одређеним урбанистичким 
питањима или плановима да направе 
осврт према свом избору. Неки су 
документарни, неки професионални, 
неки се тичу ширег контекста планирања 

наше институције са правом сматрамо за 
„више од планирања“. 

Кроз анкету и сет од пет личних питања о 
Урбанистичком заводу контактирали смо 
110 личности – од челника градске управе 
до техничара и сарадника на изради 
планова. Са већином учесника анкете 
остварили смо и непосредан контакт, 
неке смо тек тада упознали и са њима се 
спријатељили. Добили смо 45 одговора и 
све их у аутентичном облику објaвљујемо 
у овој књизи. Иако је простор за одговор 
био ограничен једном страном, поједине 
колеге су имале потребу да кажу и више од 
тога и њихове одговоре дајемо у целости.
Пред крај рада на синтези овог материјала 
напустио нас је наш драги пријатељ, 
колега и велики архитекта Бранислав, 
Брана, Јовин. Захвални смо му за све 
преспективе, пројекте и објекте који су 
учинили Београд лепшим местом, а нас 
учили пројектовању и промишљању 
о граду; за мајсторски пројекат наше 
зграде коју волимо и поносно показујемо 
архитектама из читавог света: за макете 
и текстове о Београду седамдесетих и 
за личне приче и анегдоте о изградњи 
Новог Београда. Недостајаће нам његова 
енергија и узор како се воли и брани 
професија, као и величина личности да и 
кад се не слаже са нама буде упорно наш 
велики и драг учитељ и пријатељ. На крају 
ове публикације објављујемо његову 
биографију и цртице из разговора које 
смо водили током претходних месеци.
У процесу настајања ове књиге отвориле 
су се многе фиоке сећања, било је суза и 
смеха, дивних и дирљивих тренутака и 
занимљиво је било посматрати стварање 
блискости и поверења између различитих 
генерација које везује иста институција. 
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Ова књига има за циљ да настави добру 
традицију Урбанизма Бограда, иницира 
поновно покретање урбанистичког 
часописа и омогући да се вредна 
урбанистичка искуства и нова знања 
трајно деле унутар заинтересоване 
професионалне и знатижељне опште 
публике. Желимо да урбанистичке теме 
отворимо за професионалну дебату и 
успоставимо простор за преиспитивање 
и дијалог, на корист и у прилог локалном 
еснафу, управи и граду у најширем 
смислу и тако омогућимо успостављање 
некада славне и цењене  урбанистичке 
публицистике.  

Мултидисциплинарност, пропустљиве 
границе урбанистичке делатности, 
све већи уплив јавног интереса и 
отвореност процеса за све струке, 
грађане и заинтересоване стране, чине 
нашу делатност транспарентнијом а нас, 
урбанисте, одговорнијим за квалитет 
планова и на основу њих квалитет 
простора градова у којима је живот 
здравији, бољи, занимљивији. 

Верујемо да ћемо кроз овакву 
комуникацију успети да досегнемо, како 
каже Милутин Главички, бољи пут и виши 
циљ планирања од тек практичног.

и тема које се односе на услове у бившој 
Југославији и Србији, а неки објашњавају 
специфичне активности Завода које 
могу бити генерално поучне за развој 
урбанистичке професије и унапређење 
институционалних капацитета. Сви 
текстови се односе на урбанистичку 
делатност у ширем смислу и спектар 
делатности стручњака Урбанистичког 
завода, правни оквир, различите аспекте 
и стручне импликације на простор, 
градове и планове и на просторима бивше 
Југославије. Такође, у овим текстовима 
се крију извори и методи савремених 
урбанистичких и просторних планова, 
неки аспекти и елементи који обично нису 
у првом плану када се пише и говори о 
урбанизму а без којих ни делатност ни 
градови не би били целовити и одрживи; 
осветљавају се процеси настанка и 
објашњавају методи примењени у важним 
градским плановима, што такође није 
довољно познато ни стручној ни широј 
јавности. Истражују се дела и утицаји 
значајних личности Урбанистичког 
завода о којима се, упркос њиховом 
таленту, знању, вештинама и доприносу 
урбанистичкој делатности, вероватно због 
динамичне историје планирања Београда, 
није довољно знало, говорило и писало у 
новијој историји.
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сектора успешног града Беча, док је проф. 
др Дависи Бунтарм, Универзитет Меиђи, 
Токио, представила три различита модела 
планирања кроз три града примера: 
Бангкока, Токија и Сигапура. Њен фокус 
био је на креативном миљеу светских 
градова, а разговор је модерирала др 
Наташа Даниловић Христић из Института 
за архитектуру и урбанизам Србије.

Поподневну сесију посветили смо 
бућности локалног планирања, Србије и 
Београда. Транзиција планерског система 
и изазови новог доба био је наслов првог 
панела у коме су о политици грађевинског 
земљишта и урбаном развоју говорили 
су др Славка Зековић и др Миодраг 
Вујошевић, обоје раније сарадници 
Урбанистичког завода Београда из 
Института за урбанизам и архитектуру 
Србије. Др Жаклина Глигоријевић 
осврнула се на потребу суочавања 
са променама и сагледавање односа 
стратешког и оперативног планирања 
кроз пример стратешког пројекта јубилеја 
УЗБ. Модератор панела била је Марија 
Лалошевић. 

О будућности институционалног 
планирања градова

Приредила: 
др Жаклина 
Глигоријевић,
дипл.инж.архитектуре

Завршни у низу догађаја јубиларне године 
била је међународна конференција 
одржана 15. новембра 2018. године у 
обновљеној свечаној сали Урбанистичког 
завода Београда. Припремана од 2017. 
године, на конференцији је промовисана 
стална поставка изложбе о историји 
Завода и обновљени сала, хол и уређен 
јавни простор Завода, у складу са давно 
датим обећањем аутору пројекта зграде, 
архитекти  Браниславу Јовину. 

Конференцију је отворила директорка мр 
Весна Тахов, поздрављајући и подсећајући 
бројне драге госте кроз видео снимак на 
септембарску изложбу на Калемегдану и 
најаву овог догађаја.  Свечани дан Завода 
поделили смо у три целине. Преподневну 
сесију, Учити од најбољих градова, 
започели су модератор Милица Јоксић 
и проф. др Дарко Радовић, Универзитет 
КЕИО, Токио, предавањем о неопходности 
планирања градова. Директорка 
планирања, развоја и изградње Града 
Беча, Бригит Јилка, дипл. инж. МБА 
објаснила је значај креативних градова 
и посебно улогу иновативног јавног 
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у Београду, обрађујући значај праћења 
имплементације планова, коришћења ГИС 
алата и партиципације. Модератор сесије 
била је Јелена Ђерић. 

Конференција је завршена свечаном 
доделом плакета за добру сарадњу и 
допринос унапређењу урбанистичке 
професије сродним институцијама 
Београда и Србије, градским 
секретаријатима, факултетима и локалним 
професионалним и међународним 
организацијама,  испред око стотину 
гостију, сарадника, пријатеља и колега 
Урбанистичког завода Београда. У 
опуштеној, пријатељској атмосфери се 
те вечери, у истој сали као и претходних 
педесет година, дружило неколико 
генерација београдских урбаниста, 
повезаних истим осећајем припадности,  
професионалне одговорности и 
хипотезама о будућности професије, 
урбанизма и града Београда. 

Мр Ђорђе Милић, Помоћник министра 
Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Републике Србије 
представио је новине у законодавству и 
планском систему Србије, а проф. др Душан 
Игњатовић са Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду представио 
је Стратегије за ефикасно и одрживо 
становање и вишегодишњи пројекат 
енергетске ефиасности стамбених зграда 
у Србији. Модератор панела била је проф. 
др Александра Ступар, Руководилац 
Департмана за урбанизам, Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду.

Основе за доношење одлука о простору 
у трећем панелу представиле су Ана 
Граовац, објашњавајући могућности 
и ограничења планерских алата, 
урбанистичких параметара и касније 
последица по архитектонски склоп и 
дизaјн, и проф. др Ксенија Лаловић са 
Архитектонског факултета Универзитета 
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Повеље за добру 
сарадњу и допринос 
унапређењу 
урбанистичке 
професије, доделила 
је директорка Завода 
мр Весна Тахов - део 
додељених повеља
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дворишту. Новоформирани простори су 
својом површином и позицијом значајно 
умањили простор а посебно значај и 
репрезентативност централног хола. 
Свечана сала годинама није адекватно 
одржавана и адаптирана, временом је 
затрпавана различитим изложбеним 
материјалима, мрежом каблова различите 
намене итд. Генерално, постојеће стање је 
било старо и полузапуштено. 

Обим и садржај радова на адаптацији 
пројектован је у духу враћања аутентичног 
амбијента који је било неопходно 
опремити адекватним материјалима 
у складу са савременим стандардима 
квалитета. 

Имајући у виду термин план јубилеја, током 
августа месеца 2018. године отпочели 
су радови на адаптацији улазног хола, 
велике сале и тоалета на првом спрату и 
приземљу објекта, укупне површине од 
око 370 m2. 

Прва фаза обухватала је активности на 
демонтажи привремених канцеларија и 

АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ 
ЗАВОДА БЕОГРАДА
Поводом обележавања прославе јубилеја 
70. година од оснивања Урбанистичког 
завода Београда током 2017. године 
отпочели смо са активностима на 
прикупљању, анализи и прегледу обимне 
документације везане за историјат 
наше институције, града и професије и 
планирању будућих активности. 

Тим поводом, у складу са реалним 
финансијским могућностима и 
архитектонским значајем самог објекта, за 
који је аутор пројекта архитекта Бранислав 
Јовин добио престижну Борбину награду 
за архитектуру 1970. године,  у самом 
старту договорен је обим и садржај 
радова на адаптацији централног хола и 
свечане сале у приземљу објекта. 

У претходном периоду, простор 
централног холa преграђиван је према 
актуелним потребама корисника 
простора. Простор хола је преграђен за 
потребе 2 пријемне канцеларије, које су 
заклањале визуре ка Ботаничкој башти и 
формирана је још једна портирница која 
је заклањала визуре према унутрашњем 

Приредила:
Јадранка Живковић, 
дипл.инж.архитектуре

Адаптација 
централног хола и 
свечане сале, август 
2018. године
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дотрајале подне итисон облоге у великој 
сали винил облогом, модел Fitnice-dos са 
сертификатом у погледу противпожарне 
заштите, облагање газишта централног 
степеништа итисоном све до друге етаже, 
полирање свих мермерних површина у 
приземљу објекта укључујући и приступни 
плато испред објекта и прање стаклених 
површина.

Такође, радови на уређењу обухватали су 
и спољно партерно уређење слободних 
и зелених површина испред зграде 
Завода. Посебну захвалност дугујемо 
ЈКП Зеленило Београд и колегиницама 
Љиљани Мијаиловић, Гордани Петровић 
и Радици Јовановић које су помогле да се 
заједничке идеје на уређењу и реализују.

Посебну захваност дугујемо колеги Горану 
Иванковићу, који је са својим тимом 
учествовао у извођењу готово највећег 
дела радова а посебно на оспособљавању  

портирнице. Наредне фазе обухватале 
су следеће радове: замена електро 
инсталација и комплет плафонске 
расвете, замена фенкојл тела новим 
алуминијумских радијаторима – Фокус 
елементима у боји, адаптација клима 
коморе за загревање велике сале и хола, 
замена постојећих алиминијумских зидних 
вентилационих решетки у холу и великој 
сали, делимична замена санитарија 
и купатилске опреме у тоалетима у 
приземљу и првом спрату, освежење 
свих дрвених зидних облога (чишћење, 
шмирглање, отпрашивање и завршна 
обрада лазурним премазом BKAquaLasur) 
и рукохвата, кречење плафона и зидних 
површина, замена спуштеног плафона у 
великој сали, монтажа ободних дрвених 
чела свих денивелисаних површина 
у великој сали, репарација дрвених 
презентационих панела и облагање 
панелима у сврху промоције јубиларне 
године Урбанистичког завода, замена 

Реконструкција 
зелених површина 
и кружне фонтане 
испред објекта, 
септембар и октобар 
2018. године
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свечане сале садржајно је употпуњен 
аутентичним намештајем којим је 
специјално осмишљен Ретро кутак, по 
избору колегинице Јелене Ђерић, дипл.
инж.арх., запажен од свих присутних 
гостију. У том смислу дугујемо захвалност 
и колегама из Завода за изградњу града 
Београда који су несебично позајмили, за 
ову прилику, намештај из свог фонда.

Радове на адаптацији наведених садржаја 
планирала је и организовала Јадранка 
Живковић, дипл.инж.арх.

кружне фонтане која деценијама није била 
у функцији. 

Због тога 7. септембар, памтићемо као дан 
када је на радост свих запослених (неких 
специјално!!!) фонтана „запљуснула“ 
пуним сјајем.

Само финале на адаптацији започело је 5. 
новембра са активностима на постављању 
изложбених панела и уношењем опреме 
и намештаја у свечану салу. За потребе 
одржавања конференције, простор 

Део организационог 
тима јубилеја, 
испред адаптираног 
презентационог 
зида, новембар 2018. 
године
(с лева на десно: 
Весна Теофиловић, 
Марија Лалошевић, 
Јелена Ђерић, 
Жаклина 
Глигоријевић, Ана 
Граовац, Андреа 
Ђорђевић, Марија 
Косовић и Тамара 
Тахов, све архитекте)
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Изведено стање, 
новембар 2018. 
године
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издвојили сегменти изложбе и програми 
карактеристични за југословенску 
архитектуру тог времена.

Изложба је организована у четири 
сегмента: архитектура као допринос 
модернизацији, положај Југославије 
у интернационалном окружењу, и 
свакодневни живот и питање идентитета. 
На самом улазу, у првој просторији, 
доминира „заводски“ ГУП Милоша 
Сомборског, који уз илустративне видео 
снимке и Регионални просторни план 
јужног Јадрана симболише период 
модернизације и почетка планирања 
нове државе. Даље, упознајемо се 
са технолошким достигнућима у 
архитектури и развоју конструктивних 
система, који нису били страни ниједном 
архитектонском програму. Изложене су 
фотографије, цртежи и макете: Торња на 
Авали Богуновића, Јањића и Крстића, хале 
1 Београдског сајма Пантовића, Жежеља и 
Крстића, Изложбеног центра и бензинске 
пумпе у Љубљани Михелича, хотела 
Златибор у Ужицу Светлане Кане Радевић, 

Посета Музеју модерне уметности 
у Њујорку и изложби „Стварање 
конкретне утопије, Архитектура 
Југославије, 1948-1980.“ 

„Toward a Concrete 
Utopia: Architecture 
in Yugoslavia, 1948 – 
1980“

Приредила:
Јелена Ђерић,
дипл.инж.архитектуре

У октобру 2018. године, две групе 
из Урбанистичког завода Београда 
боравиле су у Њујорку са циљем обиласка 
изложбе „Стварање конкретне утопије, 
Архитектура Југославије, 1948-1980.“ 
Иницијални повод је била сарадња 
са кустосима изложбе архитектом 
Владимиром Кулићем, историчарем 
Мартино Стирлијем (Martino Stierli) , и 
њиховом сарадницом архитектом Јелицом 
Јовановић који су у лето 2016. године први 
пут посетили Завод са идејом упознавања 
са нашом архивом и документацијом. 
Као највреднији експонат, препознали 
су оригинални Генерални урбанистички 
план Београда из 1950. године који је је 
позајмљен Музеју модерне уметности 
у Њујорку као саставни део изложбене 
поставке.

Према речима Владимира Кулића, 
изложба о југословенској архитектури је 
покушај давања одговора на питање коме 
архитектура треба да служи, а захваљујући 
богатом опусу и широком пољу деловања 
југословенских архитеката јасно су се 
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анализе о типологији стана у насељу 
Церак Виногради Дарка и Миленије 
Марушић. Уз стамбену архитектуру, 
истакнута је и архитектура туристичких 
објеката, највише на јадранској обали, 
као посебном програму коме се у бившој 
Југославији са пажњом приступало, како 
кроз архитектонски опус и деловање, тако 
и социолошки.

Значајан сегмент изложбе посвећен 
је реконструкцији Скопља након 
земљотреса 1965. године (у фокусу је 
првонаграђени конкурсни пројекат који 
је урадио јапански тим и Кензо Танге), 
изградњи комплекса Сплита 3 (Мушич, 
Бежан и Старц), као и интернационалном 
раду фирме Енергопројект у земљама 
несврстаних (рад Милице Штерић, 
комплекс у Лагосу архитекте Зорана 
Бојовић и др).

Личности које су аутори изложбе 
препознали као изузетне креативце 
ренесансних способности и образовања 
су Богдан Богдановић, Едвард Равникар, 
Вјенцеслав Рихтер и Јурај Најдхарт, 
који су имали посебне просторије 
посвећене њиховом опусу. На самом 
крају, посетиоци изложбе могли су да 
се упознају са, у бившој Југославији 
пажљиво просторно дистрибуираном, 
архитектуром меморијалних комплекса и 
споменика, које страни аутори сагледавају 
са посебном пажњом, нарочито из угла 
изградње мноштва непрофитабилних 
комплекса, како у урбанизованим, тако и 
у крајње руралним подручјима.

стадиона Пољуд у Сплиту Магаша идр. 
Интересантно је да смо, захваљујући 
интензивним истраживањима на 
теми историјата Завода, са поносом 
препознали имена Бране Јовина, Стојана 
Максимовића, Вере Пауновић и Драгана 
Гудовића, који су потписани на цртеж - 
попречни пресек зграде Општине Нови 
Београд, пројекта урађеног у оквиру рада 
у Урбанистичком заводу Београда, 1962. 
године.

У делу који се односи на архитектуру 
социјалних стандарда изложени су 
оригинална макета и архитектонски 
цртежи Музеја модерне уметности у 
Београду Ивана Антића, као и цртежи 
објекта радничког универзитета Моша 
Пијаде у Загребу Никшића и Кучана, 
објекта вртића Млади Род у Љубљани 
архитекте Кристла, фотографија 
Универзитетске библиотеке у Приштини 
Мутњаковића идр.

Најсликовитији део изложбе посвећен 
је свакодневном животу, са изложеним 
оригиналним примерцима данас 
популарног ретро-дизајна Нико 
Краља. У овом сегменту, значајан је 
зид посвећен београдским ахитектама 
специјализованим за програм становања. 
Кроз скице, цртеже и фотографије 
изложене у Њујорку, на други начин, 
можда са поносом, видели смо зграде у 
којима многи од нас живе и поред којих 
пролазимо сваки дан: блокове 22 и 23 
Стјепановића, Јанковића и Караџића, 
насеље Кнежевац Кијево Чанка и Ђокића, 
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изложбу. Кроз предавање Кулхас се 
осврнуо на архитектонску продукцију 
социјалистичког периода уз опаску да је 
архитектура са ових простора дуго била 
западним стручњацима „испод радара“. 
Чланство у Покрету несврстаних омогућио 
је југословенским компанијама размену 
знања, искуства и послова са земљама у 
најудаљенијим крајевима света, чиме су 
млади професионалци имали прилику 
да врло рано стекну значајно искуство. 
Кулхас се са југословенском архитектуром 
у интернационалним оквирима сусрео 
први пут у Нигерији, деведесетих 
година, где је био импресиониран 
сајамским комплексом у Лагосу који је 
у потпуности пројектовала и изградила 
фирма Енергопројект. У таквој радној 
организацији и лежи Кулхасова 
фасцинација: како је једна фирма успела 
на тако великој раздаљини и у непознатој 
средини да прилагоди концепт“изградње 
кључ у руке“ и успешно организује сваку 
фазу пројектовања и извођења.

Без превише хвалоспева о југословенској 
утопији, Кулхас је курс предавања 
преусмерио на данашњи положај 
архитекте у друштву, у тренутку када 
капитал и профит управљају сваком 
професијом. И у социјализму истока и 
капитализму запада, архитекте и инжењери 
су били истакнути чланови друштва, 
са јасно позиционираним ставовима и 
одређеним утицајем. Да ли је тако и данас? 
Кулхас положај и позицију архитектонске 
професије у периоду тржишне економије 
приказује кроз чињеницу да од 1979. 
године ниједан архитекта након Филипа 
Џонсона није био на насловној страни 
Тајм магазина (Time Magazine). Развој 
неолибералног капитализма довео је 
до престанка схватања архитекте као 
утицајне јавне личности. Он истиче 
тврдњу да су архитекте саме допринеле 
томе истицањем појединца -“архитеката 
звезди“, а насупрот давања значаја самој 
професији.

Приликом посете Музеју, имали смо 
задовољство и срећу да нас кроз изложбу 
посвећену архитектури Југославије 
спроведе Ана Кец (Anna Kats), кустоски 
асистент одсека за архитектуру и дизајн 
у Моми, која је такође учествовала у 
припреми и организацији изложбе. Поред 
главних тема везаних за изложбу, са нама 
је поделила необичне ситуације у којима 
су се налазили приликом проналажења 
и одабира експоната. Оригиналност 
архитектонских цртежа, скица, макета 
и другог материјала била је један од 
најзначајнијих критеријума. Проблеми 
су се јављали у бившим југословенским 
републикама које немају довољно 
систематизоване или очуване архиве, као 
и у случајевима када је било тешко доћи до 
наследника у чијем власништву се налази 
заоставштина одређених архитеката. 
На одабир експоната такође су значајно 
утицали административни и правни 
проблеми попут питања власништва и 
осигурања.

Можемо користити циничне закључке да 
се светска стручна јавност бави „нашим“ 
темама у недостатку неких других, које 
су већ толико пута испитане, или да на 
изложби нису равномерно заступљени 
аутори и објекти из свих бивших 
република. Можда је важније сагледати 
ову изложбу као доказ да ми, као друштво 
или као стручна заједница, не радимо 
пуно на истраживању, систематизацији 
и промоцији нашег архитектонског, а 
надасве урбанистичког наслеђа. На тај 
начин будуће генерације остављамо 
лишене неопходних сазнања као важног 
предуслова за грађење културног 
идентитета.

Рем Кулхас у Музеју модене уметности 
у Њујорку - предавање

Приликом стручне посете Музеју 
модерне уметности, присуствовали смо 
и предавању холандског архитекте Рема 
Кулхаса (Rem Koolhaas) које је пратило 
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Измене и допуне РПП

Како Измене и допуне РППАПГБ из 2011. 
године не садрже податке о зонском 
систему, путној и уличној мрежи, 
социо – економским показатељима 
и квантификацији намене површина 
потребних за системско праћење и 
унапређење саобраћаја на територији 
града Београда, било је потребно 
извршити ажурирање и усклађивање 
поменутих података за њихову примену 
у моделским и другима истраживањима 
и анализама које су саставни делови 
Транспортног модела Београда и СМАРТ 
плана.

Поред наведеног, значајан део у 
активностима везаним за израду Измена 
и допуна РПП–а заузима и Извештај о 
стратешкој процени утицаја планског 
документа на животну средину и он 
представља завршни документ процеса 
стратешке процене и саставни је део плана. 
Према донетом Решењу о приступању 
изради Извештаја о стратешкој процени 
утицаја, у предметном Извештају 
разматрано је постојеће стање животне 
средине на простору плана, значај и 
карактеристике плана, индикатори 
животне средине, утицај планираних 
садржаја на чиниоце животне средине 
на посматраном подручју и ширем 
окружењу, и друга питања и проблеми 
заштите животне средине.

Израда Измене и допуне РПП-а рађена је 
у две фазе.

Изменa и допунa Регионалног 
просторног плана административног 
подручја града Београда 

Приредио: 
Предраг Крстић, 
дипл.инж.саобраћаја

Изменa и допунa Регионалног просторног плана административног подручја града 
Београда је део поступка одржавања и обнављања урбанистичких и просторних 
планова у Београду у складу са Законом о планирању и изградњи. To je и поступак 
континуалног унапређења донетих планова, условљених актуелним потребама 
Републике, Града, активних субјеката привредног развоја и градских општина. 
Планом су дефинисани даљи правци развоја саобраћајног система града у складу 
са резулатима Транспортног модела Београда (ТМБ) и Саобраћајног мастер 
плана – СМАРТ плана и дати приоритети, мере и инструменти за њихову етапну 
реализацију.

Повод и циљ

Повод за доношење Одлуке о изради 
Измена и допуна Регионалног просторног 
плана административног подручја града 
Београда је припрема информационе 
основе за потребе ажурирања 
Транспортног модела Београда и СМАРТ 
плана на територији региона града 
Београда и имплементација добијених 
резултата у текстуални и графички део 
Измена и допуна РПП-a.

У складу са наведеним, повод за нове 
измене и допуне РПП-a су:
• формирање информационе основе 
потребне за системско праћење и 
унапређење саобраћајног система града 
Београда,
• имплементација резултата 
Саобраћајног мастер плана у одређене 
текстуалне и графичке делове Регионалног 
просторног плана административног 
подручја града Београда,
• стварање могућности да се 
коришћењем СМАРТ плана и Транспортног 
модела Београда као базног „алата“, врше 
провере стања саобраћајног система 
града у односу на промене нестале као 
последица планских решења.

Циљ израде Измена и допуна РПП је 
иновирање делова Измена и допуна 
Регионалног просторног плана 
административног подручја града Београда 
из 2011. године и усклађивање његових 
одредби са тенденцијама и правцима развоја 
саобраћајног система града Београда 
предложених ТМБ-ом и СМАРТ планом.  
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Прва фаза је обухватила израду 
Информационе основе за потребе 
ажурирања Транспортног модела Београда 
и израду Саобраћајног мастер плана плана 
Београда и стратешке процене утицаја на 
животну средину са пратећим активностима. 
Ова Фаза се односи на ажурирање улазних 
елемената TMБ-a који представља полазне 
основе за израду СМАРТ плана. 

У складу са наведеним израда 
информационе основе обухватила је 
следеће:
• израду зонског система на нивоу 
саобраћајних зона за територију у обухвату 
РПП-a,
• израду и корекције уличне и путне 
мреже за територију у обухвату РПП-a,
• дефинисање конектора за предложени 
зонски систем (за саобраћајне зоне унутар 
територије у обухвату РПП-a и спољне зоне),

Реферална карта 
бр.1: Основна намена 
земљишта

Реферална карта 
бр.2: Мрежа насеља 
и инфрастуктурни 
системи
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имплементације“,
• графички део РПП-a, реферална карта 
бр 2. „Мрежа насеља и инфраструктурних 
система“,
• други текстуални и графички делови 
Плана, по потреби,
• допуне документационе основе РПП-a 
резултатима СМАРТ плана (зонски систем, 
социо-економски показатељи) као и 
израда посебних графичких прилога по 
потреби.

Саставни део Документације РПП-а, је 
и Транспортни модел Београда 2015. 
са прогнозним годинама 2021., 2027. 
и 2033. и представља документ који је 
основа за даље моделовање и анализе 
саобраћајног система на микро, мезо 
и макро нивоу у зависности од врсте 
планског документа који се израђује. 
Транспортни модел Београда неопходно 
је редовно ажурирати како би се створила 
информациона основа за прећење свих 
промена које се као последице могу 
јавити на саобраћајном систему града.     

    

• израду социоекономских показатеља 
на нивоу саобраћајне зоне у обухвату 
РПП-a,
• приказ квантификације намене 
површине у границама РПП-a.

Друга фаза је обухватила унос резултата 
СМАРТ плана и њихову имплементацију у 
Измене и допуне Регионалног просторног 
плана административног подручја 
Београда.

Предмет Измене и допуне РПП-a био је: 

• текстуални део Плана, поглавље IV 
„Просторни развој региона Београда“, 
подпоглавље 1.2. „Заштита животне 
средине, предела, природних и 
културних добара“, 1.2.1 „Заштита животне 
средине“, подпоглавље 4. „Техничка 
инфраструктура“, 4.1. „ Саобраћај и 
саобраћајна инфраструктура“,
• текстуални део Плана, поглавље 
V, „Имплементација“, подпоглавље 
5. Приоритети, мере и инструменти 

Реферална карта бр.3: 
Туризам и заштита 
простора
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оквирима. Репрезентативном спољашњем 
изгледу објекта одговара модерно и 
луксузно уређење ентеријера, што овај 
објекат сврстава међу пионирске примере 
“тотал дизајна” у домаћем градитељству.

Естетске и визуелне вредности објекта 
Палате истакнуте су положајем објекта и 
посебним парковским уређењем околине 
са прилазима, платоима, паркиралиштима, 
помоћним објектима и фонтаном, која 
представља значајан композициони 
елемент овог репрезентативног трга. 
Зелену површину непосредно уз објекат 
Палате одликује врхунска декоративност, 
ефекат достојанства, значаја и важности, 
при чему је простор прилагођен и 
безбедносним захтевима. Она по својој 
величини и начину уређења одговара 
монументалности и репрезентативности 
објекта, чинећи заједно са објектом 
Палате јединствену и складну просторно-
архитектонску целину због чега је и 
проглашена је за заштићену околину 
споменика културе.

Континуитет планских активности и 
изградње на предметном подручју

Зграда Председништва владе ФНРЈ 
(Палата СИВ-а, данас Палата „Србија“) је 
један од првих, потпуно дефинисаних 
елемената Новог Београда у Генералном 
урбанистичком плану Београда из 
1950. године. Њено масивно присуство 
у празном пејзажу централне зоне 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 13 У 
НОВОМ БЕОГРАДУ

Приредила:
Јелена Ђерић,
дипл.инж.архитектуре

У протеклој години, Урбанистички завод Београда завршио је израду Плана 
детаљне регулације Блока 13 у Новом Београду. Предметни блок одликује се 
изузетном комплексношћу, пре свега са аспекта административног значаја 
постојећег комплекса Палате „Србија“, заштите културно-историјског наслеђа, 
али и богатства и вредности зеленог фонда, као одраза модернистичког концепта 
„града у мору зеленила“. Имајући у виду значај локације и Палате „Србија“, као 
неопходност истицало се повећање атрактивност простора, али искључиво 
деликатним уређењем и савременим  архитектонским решењем новопланиране 
изградње уз уважавање интегритета и карактера зелених површина. Примереним 
решењем и оствареном равнотежом између нове архитектуре објекта културе од 
националног значаја и затеченог богатог зеленог фонда јединственог у централним 
градским просторима Београда допринело би се развоју града као регионалног 
центра културе.

Карактер локације и споменичке 
вредности Палате „Србија“

Планом је обухваћен простор Блока 13 
површине од око 47 ha, између булевара 
Николе Тесле, Михаила Пупина, Улице Ушће 
и Блока 12. Основни циљ израде Плана 
био је преиспитивање могућности нове 
изградње јавних садржаја на предметној 
локацији. Карактер Блока дефинисан 
је репрезентативном архитектуром, 
наменом и позиционирањем Палате 
„Србија“ (некадашње Палате Савезног 
извршног већа – СИВ-а), објекта који је 
својом изградњом започео реализацију 
Новог Београда и одредио главну осу 
урбанизације његове централне зоне. 
Као објекат изграђен и свечано отворен 
1961. године за Прву конференцију 
шефова држава несврстаних земаља, 
Палата СИВ-а, зграда ЦК СКЈ (данас 
објекат Пословног центра „Ушће“) и Музеј 
савремене уметности, обједињени у својој 
симболичној равни чине јединствен 
урбани ентитет. Овај објекат представља 
темељно дело социјалистичког 
модернизма и важан артефакт историје 
наше архитектуре и урбанизма.

Палата „Србија“ утврђена је 2013. године 
за споменик културе, не само због својих 
архитектонских вредности, већ и због тога 
што се у њој налазе ликовна достигнућа 
најбољих југословенских стваралаца 
прошлог века, представаљајући тако 
изузетну уметничку збирку у регионалним 
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Леонид Ленарчић, Милутин Главички, 
Милосав Митић, Душан Миленковић и 
Урош Мартиновић. Овај план обухватао 
је територију дуж осовине СИВ – 
железничка станица, која  приближно 
има облик квадрата 1600 х 1600 m. План 
централне зоне био је основ за израду 
и доношење Регулационог плана за 
подручје Општине Нови Београд (1962.), 
који је надаље служио као основ детаљне 
разраде појединих делова, све до 1980. 
године. Овим планом одлучено је да 
приобална зона Новог Београда такође 
добије централни значај, тако што је на 
читавом том делу новог града предвиђена 
изградња објеката „високе“ културе: 
зграде неколико нових музеја и зграда 
опере. Реализацији ове идеје приступило 
се крајем 1961. године када је расписан 
општи југословенски конкурс за нову 
зграду Музеја револуције на Новом 
Београду, у делу приобаља у којем је 
већ започета градња Музеја савремене 
уметности. Музеј револуције планиран 
је у средишту троугаоног трга до кога се 
долазило свечаном приступном алејом у 
оси зграде тадашње ЦК КПЈ према ушћу 
Саве у Дунав. Прва награда није додељена, 
већ две друге и две треће награде, с тим 
што је за извођење коначно усвојен рад 
архитекте Вјенцеслава Рихтера.

На основу конкурсног решења 
припремљена је комплетна инвестиционо-
техничка документација, а тек 1977. 
године, усвојена су потребна документа 
о финансирању изградње. Током развоја 
пројекта, дошло је до значајне промене 
локације објекта. Ново место за Музеј 
изабрано је у блоку 13, у парку поред 

Новог Београда, чинило је кључни 
оквир за концепцију плана овог дела 
Новог Београда, а основно полазиште 
представљале су „Руководне идеје за 
пројектовање Новог Београда“ Николе 
Добровића из 1946. године. Снага 
Палате СИВ-а је у томе што је настала као 
рефлексија на идеје и концепте новог 
града, а да је у исто време, повратно, 
чак канонски утицала на реализацију 
специфичног решења модерног града 
Новог Београда.

У контексту главног управљачког центра 
државе, основно програмско опредељење 
за пројектовање Новог Београда било је 
да у њему буде развијена најзначајнија 
урбанистичка композиција будућег 
Београда, коју сачињава административни 
центар министарстава и Председништва 
владе ФНРЈ, као и зграда ЦК КПЈ. За ове 
две зграде расписан је 1. јануара 1947. 
године, први југословенски конкурс који 
је представљао потпуно нову праксу у 
односу на предратне општедржавне јавне 
расписе.

Палата СИВ-а (Зграда Председништва 
владе ФНРЈ), чија је изградња започета 
1948. године по пројекту Владимира 
Поточњака и коаутора Антона Улриха, 
Златка Нојмана и Драгице Перак, окончана 
је према измењеном пројекту Михаила 
Јанковића и свечано отворена у септембру 
1961. године, поводом одржавања Прве 
конференције шефова држава или влада 
несврстаних земаља у Београду.

Први План централне зоне Новог 
Београда (1960.) израдили су архитекти: Панорама блока 13
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чиме је Блок 12 садржајно и композиционо 
одвојен од Блока 13 уз нарушавање 
симетрије читавог простора условљене 
позицијом и геометријом Палате СИВ-а.

За предметну локацију и шире окружење 
2008. године организован је Општи 
јавни неанонимни програмски конкурс 
за решење градског парка од хотела 
„Југославије“ до Бранковог моста на Новом 
Београду. Конкурсом је било предвиђено 
уређење 140 хектара градског парка 
између хотела „Југославија“ и Бранковог 
моста, а био је обухваћен и предметни 
блок. Основни задатак конкурса био 
је дефинисање нових модалитета 
и концепта употребе и активације 
предметног простора. Доминантна 
интервенција у великом броју радова 
била је додатно уређење и обогаћивање 
зеленог фонда, што значи да је простор 
углавном посматран као слободан, уз 
слободностојеће објекте од јавног значаја. 
Опера је била објекат јавне намене који 
је био најзаступљенији у радовима. 
Могуће локације за њен смештај су биле: 
Ушће, темељи Музеја револуције и поред 
Бранковог моста. Већина радова се бавила 
и проширењем и реконструкцијом Музеја 
савремене уметности, махом југозападно 
од постојећег објекта.

Генерални план Београда 2021. наследио 
је претходно сагледавање Палате као 
објекта јавних служби инкорпориране 
у јавне зелене површине, уз маркирање 
у међувремену реализованог објекта 
станице за снабдевање горивом у Булевару 
Михаила Пупина као површине намењене 
комерцијалним делатностима. Усвајањем 

Палате СИВ-а, са свечаним приступом из 
Булевара Михаила Пупина. Уместо зграде 
Музеја револуције која је требало да буде 
отворена за јавност 1981. године, у Новом 
Београду реализован је само подземни 
део објекта – бетонска конструкција 
подрума са плочом приземља. Променом 
локације, Музеј је измештен у сасвим ново 
значењско поље, одузета му је улога у 
политици културе, а дата му је искључиво 
идеолошка улога инвестирана у политику 
моћи. До одустајања од изградње није 
довео само недостатак средстава, како 
се то представљало у публикованим 
изворима тога времена, већ и промена 
парадигми у политичкој стварности, 
настала током двадесет година протеклих 
од конкурса до реализације.

Треба напоменути да Блок 13 никада није 
био предмет детаљне планске разраде. 
Према Генералном урбанистичком плану 
Београда из 1972. године, део блока 
13 на коме је већ била Палата СИВ-а, 
означен је као специјализовани центар, 
док је преостали део Блока 13 планиран 
као зона јавног зеленила. На исти начин 
подручје Блока третирано је и у Изменама 
и допунама Генералног урбанистичког 
плана Београда из 1985 године. Део 
Блока на коме је Палата СИВ-а планиран 
је као површина за делатности, односно 
активности центра, док је преостали део 
планиран као зона јавног зеленила.

Све до краја осамдесетих година, блокови 
12 и 13 посматрани су као јединствен 
простор. На основу ДУП-а урађеног 
1991. реализован је стамбено-пословни 
комплекс (познатији као „YUBC центар“) 
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Палате „Србија“ (дефинисана је потреба 
за решавањем проблема дефицита 
паркирања постојећих корисника 
Палате, потреба за дефинисањем новог 
приступа комплексу Палате са Булевара 
Михаила Пупина и успостављање односа 
према постојећој станици за снабдевање 
горивом).

Б. Пре израде нацрта плана, на основу 
Закључка Градоначелника града Београда 
расписан је анкетни, једностепени 
урбанистичко-архитектонски конкурс 
за део блока 13 на Новом Београду 
са циљем испитивања стручне 
јавности и добијања што квалитетнијег 
урбанистичко-архитектонског решења 
предметног блока, којим ће се одредити 
однос новог објекта Београдске 
филхармоније и планираног зеленила 
у односу на постојећи објекат Палате 
„Србија“ и постојеће зелене површине. 
Поменутим Закључком наведено је да ће 
добијени конкурсни радови бити основ 
за формулисање планског решења дела 
Блока 13.

Након завршеног Конкурса, тим 
Урбанистичког завода анализирао је 
награђене конкурсне радове (три умањене 
награде и четири једнаковредна откупа), а 
значајне и обавезујуће су биле и смернице 
Жирија за даљу планску разраду. Жири је 
између осталог констатовао: да је конкурс 
расписан као анкетни; да су параметри 
за пројектовање објекта и програм 
Филхармоније предложени само у циљу 
провере габарита и лоцирања објекта у 
конкурсном обухвату; и да је капацитетна 
градња у северозападном делу Блока 13 
неприхватљива, како са аспекта заштите 
споменика културе, оствареног индекса 
изграђености и капацитета, тако и 
регулационо.

У складу са свим наведеним, дефинисана 
је максимална зона грађења 
новопланираног објекта културе, 
максимална висинска регулација, 
дефинисани су оријентациони приступи 
из Булевара Николе Тесле и Улице 
Ушће, а кроз сарадњу са Београдском 
филхармонијом, потврђена је максимална 
БРГП објекта која је усклађена са 
првонаграђеним решењем.

В. Наредни кораци који су уследили, 
условљени су активностима везаним за 
непосредно окружење, као и потребама 

Генералног урбанистичког плана и Плана 
генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд (целине I-XIX) 
2016. године, простор Блока 13 планиран 
је као површина за објекте и комплексе 
јавних служби – државна управа, државне 
административне службе.

Процес израде Плана

У самом процесу израде Планског 
решења, издваја се неколико фаза, од 
којих су неке  условљене одлукама Града 
и закључцима Комисије за планове 
Скупштине Града. Значајно је нагласити да 
је планско решење настало као резултат 
сарадње са надлежним институцијама 
у неколико итерација, као и да је 
последица реализованог урбанистичко-
архитектонског конкурса чија су решења 
имплементирана у План.

А. У почетној фази, неопходно је било 
урадити историјску анализу локације и 
непосредног окружења у циљу истицања 
значаја не само локације, већ и постојећег 
комплекса Палате „Србија“. Као наредни 
корак, било је неопходно сагледати 
планске одреднице вишег реда и кроз 
сарадњу са надлежним институцијама, 
дефинисати намену и услове могуће 
изградње у предметном блоку. Кључна 
сарадња остварена је са следећим 
институцијама:
•  Министарством културе и информисања 
Републике Србије (дефинисани су намена 
и програм планираног објекта културе од 
националног значаја – концертна дворана, 
Београдска филхармонија);
• Министарством унутрашњих послова 
Републике Србије – Кабинет Министра 
(дефинисани су безбедносни услови 
и функционисање комплекса Палате 
„Србија“ у односу на планирање објекта 
културе од националног значаја);
•  Заводом за заштиту споменика културе 
града Београда (дефинисани су услови 
и мере заштите Палате „Србија“ као 
културног добра - споменика културе, као 
и мере заштите припадајуће заштићене 
околине споменика културе којима 
се на предметној локацији омогућава 
изградња само једног објекта културе од 
националног значаја);
• Управом за заједничке послове 
републичких органа Републике Србије, 
институцијом која се бави управљањем 
и одржавањем комплекса и објекта 
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са зеленом површином у непосредној 
близини Палате „Србија“.

Будући објекат не сме висински 
доминирати у односу на заштићени 
споменик културе Палате (дозвољена 
максимална висина је 32m), а приликом 
уређења зелене површине неопходно је 
остварити репрезентативан карактер као 
и просторно - функционалну целовитост 
са зеленом површином у оквиру зоне 
Палате. Постојећи темељи започетог 
Музеја револуције, предвиђени су за 
уклањање, а дефинисана је шира зона 
изградње, оријентационе површине 
57.000 m2 у оквиру које је могуће изградити 
планирани објекат.

Искуства изградње и планирања оваквих 
објеката у свету показују да додатни 
квалитет објекту концертне дворане може 
да допринесе планирање додатних садржаја 
са циљем активирања и функционисања 
објекта у току целог дана. Додатни садржаји 
у оквиру објекта концертне дворане који 
су овим Планом дозвољени обухватају 
комерцијалне садржаје културе (изложбене 
галерије, мултифункционалне просторе 
намењене културној индустрији исл.), 
специјализоване трговине и продавнице 
(продајне галерије, књижаре, продавнице 
музичких инструмената, радионице 
за поправку и штимовање музичких 
инструмената и сл.), кафее и ресторане и 
друге комерцијалне и услужне садржаје 
у функцији основне намене, који би 
боравак посетилаца учинили атрактивним 
и пријатним. Кроз стручну контролу 
Нацрта плана, а у складу са реализованим 
урбанистичко-архитектонским конкурсом, 
дефинисана је максимална бруто 
грађевинска површина будуће изградње од 
око 50.000 m2.

Града да се Блок 13 преиспита као 
потенцијална локација за нови објекат 
Природњачког музеја. Кроз додатну 
сарадњу са релевантним институцијама 
обављена је сарадња по питању услова 
заштите споменика културе, заштите 
природе, као и са аспекта безбедности 
и функционисања Палате „Србија“ као 
објекта од изузетног административног 
значаја. О овој теми расправљало се на 
неколико седница Комисије за планове, 
што је резултирало одустајањем од Блока 
13 као локације за објекат Природњачког 
музеја, а усвајање већих планираних 
капацитета за планирани објекат 
концертне дворане иницирао је нову 
сарадњу са надлежним институцијама, 
нарочито по питању обезбеђивања 
неопходне инфраструктуре.

Планско решење и карактеристичне зоне

Зона концертне дворане (Ј2) планирана 
је за изградњу објекта културе од 
националног значаја. Обухвата површину 
од око 16 ha у оквиру које је предвиђена 
изградња слободностојећег објекта уз 
максимално очување постојећих зелених 
површина, чиме се наставља традиција 
успешног урбанистичког концепта 
карактеристичног за Нови Београд. 
Овакво опредељење подразумева 
унапређење њеног постојећег стања 
увођењем адекватних парковских 
садржаја (осветљење, пешачке 
комуникације, амбијенти), као и допуном 
вегетације, уз очување постојећег 
стила пејзажног уређења и постојеће 
квалитетне дрвенасте вегетације. Имајући 
у виду значај простора, приликом 
уређења зелене површине неопходно 
је остварити репрезентативни карактер 
и просторно-функционалну целовитост 

Регулационо-
нивелациони план 
за грађење објеката 
и саобраћајних 
површина у блоку 13
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културно-историјског наслеђа, као и 
строге безбедносне услове коришћења 
предметног комплекса, планским 
решењем предвиђено је максимално 
задржавање постојећег стања уз 
унапређење услова коришћења 
комплекса. У циљу решавања дефицита 
паркирања, Планом је предвиђена 
изградња једноетажних подземних 
гаража, позиционираних испред Источног 
и Западног крила објекта Палате.

Предвиђено је остваривање новог колског 
приступа комплексу са Булевара Михаила 
Пупина, са циљем омогућавања бржег, 
лакшег и безбеднијег приступа објекту 
Палате нарочито приликом посета страних 
делегација и државника. Наведени колски 
приступ планиран је у циљу остваривања 
симетричне композиције партерног 
и пејзажног уређења простора, чиме 
је остварен континуитет у односу на 
првобитне урбанистичке идеје и решења 
предметног простора.

Планским решењем предвиђено је 
уклањање постојећег објекта станице за 
снабдевање горивом, као и озелењавање 
предметне површине у стилу уређења 
парковске површине Палате „Србија“ са 
циљем добијања јединствене просторно 
-  функционалне целине.

Колски приступи остварени су из правца 
Булевара Николе Тесле и из Улице Ушће, 
а неопходно је предвидети нове пешачке 
комуникације у циљу остваривања 
приступа објекту концертне дворане 
са околних булевара и Улице Ушће, као 
и у циљу омогућавања везе између 
парка Ушће и блокова новобеоградске 
централне зоне.

Поред објекта културе од националног 
значаја, важна тема Плана била је 
дефинисање комплекса Палате „Србија“. 
Зона Ј1 обухвата објекат Палате и уређене 
слободне и зелене површине у његовом 
непосредном окружењу. Намена зоне је 
јавна и обухвата државну управу – државне 
административне службе и зелене 
површине у оквиру објеката и комплекса 
јавних служби. Палата „Србија“ као објекат 
репрезентативног комплекса државних 
органа – центар републичког значаја, 
инкорпорирана је у парковски уређен 
простор. Комплекс Палате у грађевинском 
смислу обухвата главни објекат спратности 
Су+П+5 (оријентационе висине 30,5 m) и 
два дислоцирана једноетажна помоћна 
објекта у делу комплекса ближе Булевару 
Николе Тесле – Источни и Западни 
анекс који нису физички повезани са 
централном зградом, а који су у форми 
укопаних атријума са надстрешницама.
Уз строге услове службе заштите 
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гробља и његовог проширења, како би се 
избегло стихијско и планом нерегулисано 
сахрањивање на предметној локацији, 
потом да се обезбеди саобраћајни прилаз 
и капацитети техничке инфраструктуре 
за планиране садржаје и да се 
функционалном организацијом простора 
обезбеди ефикасно функционисање 
гробља.

Подручје Плана подељено је на 3 
просторно-функционалне целине:
• целина “А” – постојеће гробље,
• целина “Б” – планирано проширење 
гробља,
• целина “Ц” – саобраћајне површине.

Основна ограничења изградње и уређења 
подручја су:
• простор постојећег гробља и део 
планиран за проширење карактерише  
висок ниво подземне воде. Део старог 
гробља формиран је на насутом терену у 
висини до 2,0 m,
• део заштитног пружног појаса који је у 
обухвату Плана (магистрална железничка 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА 
У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПЕТКА, ГРАДСКА 
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ 

Приредила: 
Мирјана Недељковић, 
дипл. просторни 
планер

Планско подручје се налази у МЗ Петка, 
западно од центра села на заравни између 
улице Владике Николаја Велимировића 
и железничке пруге (Београд)-Ресник-
Пожега-Врбница-државна граница-
(Бијело поље). Приступ гробљу обезбеђен 
је преко постојеће улице Нова 1 (која 
има везу са улицом Владике Николаја 
Велимировића) за потребе постојећих и 
планираних намена. На суседној парцели 
је Црква са парохијским домом и основна 
школа.

Просторни план градске општине 
Лазаревац („Сл. лист града Београда“, 
бр. 10/12), представља плански основ 
за израду Плана. Наведеним Планом 
је дефинисано: „Ради рационалног 
коришћења постојећих капацитета 
и смањења броја и површина нових 
гробаља, у сваком поједином случају 
треба сагледати могућности оптималног 
проширења постојећих гробаља.“ 

Циљ израде Плана је потреба да се 
плански уреди простор постојећег 

Ортофото снимак 
подручја плана
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На постојећем гробљу задржава се 
комеморативни објекат-капела (спратности 
П) и комеморативни плато. Планирано је 
даље сахрањивање на слободним местима.

Планирано проширење гробља обухвата 
површине за сахрањивање (гробна поља 
са једногробим, двогробим и трогробим 
гробним местима), саобраћајне површине 
(интерне саобраћајнице, стазе и одморишта), 
и зелене површине (линеарно зеленило дуж 
интерних саобраћајница и заштитни зелени 
појас). 

Решењем саобраћаја планира се 
реконструкција постојеће приступне улице 
Нова 1, за директан приступ комплексу 
гробља, тако да њен профил садржи коловоз 
укупне ширине 6.0 m,  обостране тротоаре од 
по 2.0 m, подужно паркирање на страни ка 
комплексу гробља и комбиновано управно 
и подужно паркирање на супротној страни. 

План је објављен у „Службеном листу града 
Београда“, бр. 66/18.

пруга (Београд)-Ресник-Пожега-Врбница-
државна граница-Бијело поље изван 
обухвата Плана) и у коме се не могу 
градити зграде, постављати постројења и 
уређаји и и други објекти, и
• у делу планираном за проширење 
гробља постојећи канал и забарен терен.

Планирано је хидротехничко уређење 
локације и насипање терена за 2-2,5 m. У 
зони око стихијски насутог дела терена 
постојећег гробља  и  око новопланираног 
проширења  планиран је зид-ограда који 
је уједно и потпорни зид.

Постојећи канал колекторски регулисати 
(уцевити) до постојећег рецепијента, 
формирањем дренажног рова и 
секундарних дренажних ребара према 
падини, ради обарања нивоа подземне 
воде за 1-2 m.

Траса колектора за прихват вода је у 
стази комплекса гробља, ван планираних 
гробних поља како не би угрожавао 
основну намену.

Извод из графичког 
прилога планирана 
намена површина
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Циљ израде Плана је:
• потреба да се плански уреди простор 
постојећег гробља и његовог проширења, 
како би се избегло стихијско и планом 
нерегулисано сахрањивање на предметној 
локацији,
• да се обезбеди саобраћајни прилаз и 
капацитети техничке инфраструктуре за 
планиране садржаје, и
• да се функционалном организацијом 
простора обезбеди ефикасно 
функционисање гробља.

Планско подручје подељено је на 4 
просторно-функционалне целине:
• целина “А” – постојеће гробље,
• целина “Б” – планирано проширење 
гробља,
• целина “Ц” – саобраћајне површине,
• целина “Д” – зелена површина – постојећа 
шума.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У 
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БИСТРИЦА, ГРАДСКА 
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ 

Приредила: 
Мирјана Недељковић, 
дипл. просторни 
планер

Простор обухваћен Планом налази се у МЗ 
Бистрица, на благој падини југозападне 
оријентације у непосредној близини 
државног пута IБ реда број 27 који 
повезује Ваљево и Аранђеловац. Приступ 
гробљу обезбеђен је преко постојеће 
приступне улице Нова 1 (која има везу 
са државним путем IБ реда број 27) за 
потребе постојећих и планираних намена.  

Плански основ за израду Плана 
представља Просторни план градске 
општине Лазаревац („Сл. лист града 
Београда“, бр. 10/12), којим је дефинисано: 
„Ради рационалног коришћења 
постојећих капацитета и смањења броја 
и површина нових гробаља, у сваком 
поједином случају треба сагледати 
могућности оптималног проширења 
постојећих гробаља“.

Ортофото снимак 
подручја плана
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За директан приступ комплексу гробља 
планира се реконструкција приступне 
улице Нова 1 тако да њен профил садржи 
коловоз укупне ширине 6,0 m, обостране 
тротоаре од по 2,0 m као и управни 
паркинг са источне стране ширине 5,0 m.

Такође, планира се и реконструкција 
државног пута IБ реда број 27 (Ваљево-
Аранђеловац) у зони прикључка 
приступне улице Нове 1, тако што се 
планира посебна трака за лева скретања 
ширине 3,5 m. У зони укрштаја државни 
пут у свом профилу садржи поред траке за 
лева скретања још две саобраћајне траке 
од по 3,5 m и аутобуску нишу уз комплекс 
гробља.

План је објављен у „Службеном листу 
града Београда“, бр. 55/18.

На постојећем гробљу планирано је даље 
сахрањивање на слободним местима.

Планирано проширење гробља садржи: 
• површине за сахрањивање (гробна 
поља са једногробим, двогробим и 
трогробим гробним местима), 
• саобраћајне површине 
(комеморативни плато, интерне 
саобраћајнице, стазе и одморишта), 
• зелене површине (линеарно зеленило 
дуж интерних саобраћајница и заштитни 
зелени појас), и 
• објекте у функцији гробља (капела 
са хладњачом, надкривени трем-
надстрешница, киоск за продају свећа и 
цвећа).

Извод из графичког 
прилога планирана 
намена површина
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враћања физичког и менталног стања 
коришћењем природних лековитих 
фактора, медицинских услуга, спортско–
рекреативних и wellness садржаја. То је 
један од најстаријих облика туристичких 
кретања и делатност која данас доноси 
велики приход. Хотели који у својој 
понуди имају ове садржаје, једини целе 
године бележе попуњеност капацитета 
већу од 60% (просечна попуњеност је 
37%). Такође, планирани капацитети 
могу се користити за конгресни туризам, 
смештај и припрему спортских екипа, 
што продужава сезону на целу годину и 
доприноси попуњености капацитета.   

Стратегијом развоја туризма Београда 
до 2018. године, здравствени туризам 
спада у категорију осталих туристичких 
производа за чији развој Београд такође 
има услова. Стратегијом развоја града 
Београда („Службени лист града Београда“ 
бр. 21/2011)  предложено је јачање 
компаративних предности града Београда 
унапређивањем квалитета природних 
потенцијала (шуме, језера, лековите 
воде, културно-историјски садржаји 
и др.) за стварање додатне понуде 
најразноврснијих облика рекреативних 
активности, као и усмеравање развоја 
нових спортских центара и објеката ка 
рационалном коришћењу природних 
ресурса (шума, река, језера, лековитих 
вода, историјских локалитета) уз 
максималну примену критеријума за 
заштиту и очување природе, природне 
и културне баштине и животне средине. 
Такође, Београд је проглашен за 
туристичко место I категорије (Решењем 
Министарства економије и регионалног 
развоја бр. 300-332-01-00592/2010-18) а 
„Уредбом о утврђивању приоритетних 
туристичких дестинацијa, зона, локација 
и категорија објеката у местима за одмор, 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊЕ У 
ОВЧИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Повод за израду Плана детаљне регулације бање у Овчи, Градска општина Палилула 
је иницијатива Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда која је 
покренута након израде елабората „Детаљних истраживања терена за израду 
геолошко - геотехничке документације за потребе плана дела насеља Овча - 
инжењерскогеолошке подлоге и геопотенцијал“, којим је утврђена издашност и 
лековита својства геотермалних подземних вода на овом локалитету.

Простор обухваћен планом налази се у 
оквиру насеља Овча, општина Палилула. 
Површина обухваћена границом плана 
износи око 122 ha.

Као највећи потенцијал насеља препознат 
је природни лековити ресурс на чијој 
експлоатацији се заснива будући развој 
бањског комплекса. Планирање бањског 
комплекса условиће санацију околног 
спонтано насталог становања, одређени 
степен инфраструктурног опремања, 
а утицаће и на укупну атрактивност и 
могућност развоја целог насеља Овча.

Основни циљ израде плана је стварање 
потенцијала за будућу организовану 
експлоатацију истражених природних 
ресурса, кроз формирање спортско 
рекреативних и туристичко бањских 
комплекса, као дела туристичке понуде 
Београда.

Простор је планиран за развој 
рекреативног спорта, пре свега комплекса 
отворених и затворених базена за 
коришћење постојећих вода, активирање 
и уређење природних ресурса у циљу 
омасовљења здраствено-рекреативног и 
туристичког спорта, као  и подршка развоју 
туризма као перспективне привредне 
гране кроз комбинацију садржаја у 
великим комерцијалним и спортско-
рекреативним комплексима. Такође, 
планирани су туристички капацитети, у 
циљу формирања заокруженог бањског 
(медицинског и спортско-рекреативног) 
комплекса, по узору на сличне локације у 
земљи и окружењу.
 
Здравствено - рекреативни туризам 
спада у туристичко путовање које се 
предузима ван места сталног боравка 
у циљу одржавања, стабилизовања и 

Приредила: 
Мила Миловановић, 
дипл.инж.архитектуре
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Највећи потенцијал локације су:

• повољне хидрогеолошке 
карактеристике подручја погодне за 
развој здравствено – рекреативног 
туризма, 
• простор погодан за  формирања 
мултифункционалног амбијента,
• перманентан раст тражње за овом 
врстом садржаја и услуга и велики број 
потенцијалних корисника,
• могућност комбиновања разних 
облика туризма (излетнички, рекреативни,  
спортски, транзитни, туризам трећег 
доба, екскурзиони, конгресни и сл...) и 
формирање разноврсног пакета услуга 
(дневни, викенд пакет, породични пакет, 
кружне туре, ‘’city break’’),
• нове пословне могућности 
(инвестиционе, комерцијалне, 
производне, туристичке).

Могу се очекивати следећи позитивни 
ефекти формирања бање:
• ефикасно коришћење грађевинског 
земљишта, његово привођење намени и 
уређење,
• стварање индентитета локације, 
разноврсност понуде места и нови 
амбијенти у којима су заступљени туризам, 
пословање, рекреација и забава,
• здрава животна средина, 
• отварање нових радних места и 
економска корист. 

и туристичким местима у приоритетним 
туристичким дестинацијама“ („Службени 
гласник РС“, бр. 35/2011 и 90/2011) 
подручје града Београда је сврстано у 
приоритетну туристичку дестинацију.

Географски положај је доста повољан. 
Сама локација налази се на само 17 km 
од центра Београда, који je најзначајнији 
емитивни центар домаћих и страних 
посетилаца, у близини путева који 
представљају директну везу са градским 
туристичким атракцијама. У поређењу 
са другим ресурсима, минералне воде 
су природни потенцијал који осигурава 
формирање специфичног и исплативог 
туристичког производа, за којом већ 
постоји задовољавајући ниво тражње. 
Уређивањем ове локације активирало би 
се коришћење занемареног природног 
потенцијала, формирао простор од значаја 
за туризам, и подстакло ширење туризма 
ка периферији града. Такође, створили би 
се услови за нове пословне могућности, 
развој и упосленост становништва.

Остали циљеви су дефинисање правила 
грађења и уређења за део насеља планиран 
за становање и комерцијалне садржаје, 
задовољење потреба шире територије 
насеља у смислу јавних служби, регулисање 
саобраћајница у спонтано насталом делу 
насеља, инфраструктурно опремање, 
каналисање отпадних и атмосферских вода 
и регулација постојећих  канала. 

Извод из графичког 
прилога планирана 
намена површина
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функционисање (коришћење) предметног 
подручја, како у техничко-технолошком 
смислу, тако и у смислу заштите животне 
средине;
• дефинисање динамике реализације 
нових инвестиција, тако да се прво 
санирају постојећи негативни утицаји на 
животну средину, што ће се и постићи 
увођењем савремених технолошких 
система за депоновање шљаке, система 
за депоновање пепела и система за 
одсумпоравање димних гасова.

Обухват плана

Комплекс Термоелектране „Никола Тесла 
А”, једним својим делом се налази на 
подручју индустријске зоне Уровци, која 
се налази северозападно од општинског 
центра, већим делом смештена у 
непосредном приобаљу Саве, повољног 
положаја са аспекта повезивања са 
окружењем преко будуће обилазнице 
града са једне, а мостом код ТЕНТ А са 
Сремским подручјем са друге стране. 

Површина обухваћена Планом износи око 
646.83 ha. 

Планске условљености из планова 
шире просторне целине

Плански основ за израду и доношење ПГР 
ТЕНТ А је Измена и допуна просторног 
плана градске општине Обреновац („Сл. 
Лист града Београда” број 86/16).

У функцији даљег развоја ТЕНТа од 
интереса за Републику Србију, Београд 
и Обреновац, а у складу са Законом 
о пољопривредном земљишту („Сл.
гласник РС”, бр. 62/2006, 65/2008 - др. 
Закон, 41/2009 и 112/15), члан 23, став 2, 
којим се предвиђају изузеци од правила 
о забрани коришћења овог земљишта у 
непољопривредне сврхе, предвиђа се 
проширивање депоније пепела ТЕНТ А  

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ 
ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „НИКОЛА ТЕСЛА А“ СА 
ПРИПАДАЈУЋОМ ДЕПОНИЈОМ, ГРАДСКА 
ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ 

Приредили:
Жељка Николић, 
дипл.инж.архитектуре 
и Драгослав 
Павловић, дипл. 
просторни планер

Повод за доношење Одлуке о изради 
Измене и допуне Плана генералне 
регулације за објекте термоелектране 
„Никола Тесла А“ са припадајућом 
депонијом, за потребе проширења 
постојеће депоније пепела, представља 
Уговор између ЈП „Електропривреда 
Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ Београд-
Обреновац и Урбанистичког завода 
Београда ЈУП. 

Разлог за доношење Одлуке о изради 
Измене и допуне ПГР је проширење 
постојеће депоније пепела на локацији 
ТЕ „Никола Тесла А“ (ТЕНТ А), односно 
проширење грађевинског подручја 
постојеће депоније пепела, обухватајући 
део комплекса пољопривредног добра 
„Младост“. 

Како је процењено да постојећа депонија 
за блокове ТЕНТ А неће моћи да задовољи 
потребне могућности за смештајни 
простор целокупног материјала до краја 
радног века, обзиром на планирано 
повећање инсталисане снаге и 
реконструкцију система за одпепељивање 
и одлагање гипса из ОДГ (одсумпоравање 
димних гасова), урађен је нови План 
генералне регулације.

Планом генералне регулације је 
дефинисано следеће:
• прецизно дефинисање границе 
грађевинског подручја;
• дефинисање површина за јавне и 
остале намене;
•  услови и правила уређења и грађења 
на предметном подручју;
• инфраструктурно опремање 
грађевинског земљишта дефинисањем 
траса, коридора и капацитета за 
саобраћајну, енергетску и комуналну 
инфраструктуру;
• допуњавање постојећих и нових 
технолошких система;
• остваривање квалитетнијих услова за 
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ваздух у широј околини термоелектрана. 
Еолска ерозија пепела се јавља у сувом 
и ветровитом периоду, када системи 
заштите на депонијама пепела не раде 
на задовољавајући начин. Преливне и 
дренажне воде са депонија пепела и 
шљаке садрже суспендоване материје, 
растворене сулфате, тешке метале (арсен, 
манган, хром), растворене минералне 
соли и друге материје у концентрацијама 
често изнад максималних дозвољених 
вредности. У пепелу се налази уранијум 
чија је концентрација увећана, али испод 
дозвољених вредности, а који је познат 
по малом атому и брзој миграцији кроз 
подземне воде. Спречавање загађивања 
ваздуха се постиже одржавањем воденог 
огледала и прскања водом, као и 
биолошким мерама заштите. Спречавања 
загађивања површинских и подземних 
вода врши се евакуацијом воде из 
водоносног слоја дренажним и цевастим 
бунарима по ободу депоније. 

На стање животне средине планског 
подручја, али ширег окружења, највећи 
утицај има ТЕ „Никола Тесла“ А, у оквиру које 
се врши мониторинг чинилаца животне 
средине који обухвата континуална 
мерења емисије штетних и опасних 
материја у ваздух, мерења квалитета вода 
(отпадних, расхладних, површинских 
и подземних вода), мерење квалитета 
земљишта, мерења буке (дневна и ноћна), 
мерења радиоактивности у радној и 
животној средини и мониторинг отпада.

за 150 ha на пољопривредном земљишту 
у државној својини, чиме се укупно 
пољопривредно земљиште на територији 
општине Обреновац (од око 30.000 ha) 
смањује за 0,5%).

Стање животне средине

Обреновац је у погледу стања животне 
средине изузетно угрожено подручје. 
Према просторно-регионалној 
дифиренцијацији животне средине 
Обреновац се налази у посавско-
подунавској зони у којој су лоцирани 
велики загађивачи хемијске индустрије, 
металургије и енергетике, због чега се јавља 
деградација простора око површинских 
копова лигнита, велике количине шљаке 
и пепела из термоелектрана и топлана и 
велике количине комуналног и опасног 
индустријског отпада.

У ТЕНТ-у се годишње сагори око 21 
милиона тона угља, од чега се на депоније 
одложи око 19% пепела. Депонија пепела 
ТЕНТ А лоцирана је уз реку Саву, на 
удаљености од 700m узводно од ТЕНТ А. 
Депонија захвата површину од 382 ha и 
подељена је у три касете од којих је касета 
1 неактивна, на касети 2 се одлаже пепео и 
шљака, док је касета 3 резервна и тренутно 
се не користи. Пепео се транспортује 
хидрауличким путем.  

Депоније пепела и шљаке имају 
негативан утицај на земљиште, воду и 

Испуштање мешавине 
пепела, шљаке и воде 
на депонију
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би се користили приликом ремонта.

Уређење обалоутврде, терена 
пристаништа и непосредне околине, 
потребни садржаји, њихов распоред и 
опрема, биће дефинисани техничком 
документацији којом је потребно 
обухватити:
• Уређење обалоутврде,
• Уређење терена пристаништа и 
непосредне околине пристаништа,
• Израда приступних саобраћајница у 
пристаништу и до пристаништа,
• Успостављање и чишћење пловног 
пута и маневарског простора,
• Уређење обале пристаништа и израда 
докова за утовар и претовар робе,
• Пројектовање технолоије рада 
пристаништа којим се дефинише рад самог 
пристаништа и процеса у пристаништу,
• Системи за транспорт и привремено 
складиштење пепела и гипса,
• Систем за транспорт и привремено 
складиштење кречњака, угља и расутог 
терета,
• Опрема за претовар и утовар 
габаритног комадног терета,
• Опрема за несметан рад и одржавање 
пристаништа.

ЗОНА ДЕПОНИЈЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ 
ПЕПЕЛА, ШЉАКЕ И ГИПСА  

У овој зони су планиране површине за 
складиштење пепела, шљаке и гипса са 
иницијалним насипом, транспортинм 
цевоводима, сервисном саобраћајницом, 
ветрозаштитним појасом, црпном 
станицом повратне воде и други садржаји 
у функцији депоније.

Унутрашњим ободом у делу зоне 
предвиђене за проширење депоније 
пепела планирано је подизање заштитног 
зеленог појаса минималне ширине 
25 m. Подизање заштитног зеленог 
појаса планирано је и у југозападном 
делу, у ширини од 300 m ка постојећим 
стамбеним објектима, превасходно 
у функцији санитарне заштите, али и 
визуелне и звучне изолације. Заштитни 
зелени појас треба да је непропустљиве 
структуре. Потребно је ообезбедити 
спратовност заштитног зеленог појаса 
употребном дрвенастих, жбунастих и 
зељастих форми. Користити листопадне 
врсте дрвећа са јаком изданачком снагом 
и густом крошњом, али и зимзелене и 
четинарске врсте како би функционалност 

Намене у оквиру плана генералне 
регулације

КОМПЛЕКС ТЕНТ А

Границом комплекса обухваћен је простор 
кога чине следеће зоне:
• зона администрације, 
• зона главног погонског објекта 
термоелектране са пратећим објектима 
и системима у функцији производње 
електричне енергије,
• зона депоније за складиштење пепела, 
шљаке и гипса

ЗОНА АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

Ова зона обухвата објекте за потребе 
административних послова, архиву, 
портирницу, управну зграду, амбуланту, 
ресторан, склониште и друге садржаје у 
функцији комплекса ТЕНТа.

ЗОНА ГЛАВНОГ ПОГОНСКОГ ОБЈЕКТА 
ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ СА ПРАТЕЋИМ 
ОБЈЕКТИМА И СИСТЕМИМА У ФУНКЦИЈИ 
ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Према претежном начину коришћења 
простора, постојећим и планираним 
садржајима и пројектима у оквиру ове 
зоне, обезбеђене су површине за даљу 
производњу електричне енергије са 
припадајућим технолошким објектима. 

Планира се увођење система за 
одсумпоравање димних гасова, са 
пратећим садржајима у функцији примарне 
производње електричне енергије, 
складишне површине за привремено 
одлагање отпада и допуна транспортног 
железничког система унутар комплекса са 
пратећим садржајима. Такође, планира се 
нова изградња и реконструкција објеката 
у функцији одсумпоравања.

Пристаниште са оперативном обалом, 
за потребе технолошких захтева 
ТЕНТ А Обреновац, са припадајућим 
саобраћајницама, административно 
пословним површинама и технолошким 
постројењима  планира се у оквиру ове 
зоне (1.Т), за чије функционисање је 
потребна површина од око 5 ha. У оквиру 
пристаништа планирају се транспорт, 
пријем и отпрема сировина пепела, гипса, 
кречњака, расутих терета неопходних 
за несметан рад термоелектране и 
транспорта опреме великих габарита која 



74 

инфо  | 

прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска 
Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац).

Унутрашњи водни саобраћај 

Зона предметног плана захвата десну 
обалу реке Саве од km 43+400 до km 
42+550.

Водне површине унутар границе Плана 
планиране су у функцији пристаништа 
за теретна пловила ради допремања 
сировина за процес производње.

Акваторија реке Саве

Границом Плана уз комплекс ТЕНТ-А 
обухваћен је део акваторије реке Саве, 
неопходне за реализацију пристаништа за 
сопствене потребе, односно за пристајање 
теретних пловила ради допремања 
сировина за процес производње. Дубина 
акваторије пристаништа и приступног 
пловног пута мора да буде таква да 
омогући безбедан пријем пловила.

У зони оперативне обале у оквиру 
комплекса ТЕНТ-а, планирани су садржаји 
система за транспорт, претовар и истовар 
угља, нафтних деривата, пепела, гипса, 
кречњака, расутих терета и опреме 
великих габарита, као и сви други 
садржаји неопходни за функционисање 
пристаништа. Технологија изградње 
објеката на обали или кориту реке и начин 
везивања пловила планирати тако да се не 
наруши хидрауличко-морфолошка слика 
тока, и не дође до поремећаја проноса 
наноса и промена дефинисаних габарита 
пловног пута и безбедности пловидбе.  
Пристаништа морају да испуњавају услове 
у погледу у свему према одредбама Закона 
о пловидби и лукама на унутрашњим 
водама (“Сл. Гласник РС”, бр.73/10, 121/12, 
18/15, 96/15, 92/16 и 104/16) и Уредби о 
условима које морају да испуњавају луке, 
пристаништа и привремена претоварна 
места (“Сл. Гласник РС”, бр.33/15 и 86/16).

Заштита од поплава

За заштиту од поплава од позадинских 
вода Колубаре и Саве, урађено је Идејно 
решење санације и унапређења система 
за одбрану од поплава ТЕНТ А, од стране  
„ЕНЕРГОПРОЈЕКТ“-а, Хидроинжењеринг 
а.д., бр. 15018-ИДР-А-ХС, од августа 2016.
године. Имајући у виду да се планира 
изградња нових садржаја, објеката 

била остварена и у зимском периоду. За 
формирање заштитног зеленог појаса 
треба одабрати претежно аутохтоне врсте, 
прилагодљивих на локалне климатске 
факторе и негативне услове средине 
(врсте које успевају у алкалној средини 
какав је пепео), које не изазивају повишене 
алергијске реакције код становништва. 
На свим шкарпама, косинама, планирати 
травни покривач, како би се обезбедила 
њихова стабилност. 

Планирана је сукцесивна рекултивација 
депонија, као и потпуна рекултивација 
након њиховог затварања.

ЗОНА НАМЕЊЕНА ЛОГИСТИЧКОЈ 
ПОДРШЦИ ОСНОВНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

У овој зони су планирана складишта, 
магацини, манипулативни простори  у 
функцији основне производне намене 
комплекса ТЕНТа.

Приобално земљиште

У кругу термоелектране је изграђена 
обалоутврда ради обезбеђивања обале, 
водозахвата, црпне станице и водоиспуста. 
Ножица обалоутврде је од каменог 
набачаја до коте 70,8 mnm а нагиб косина 
је 1:1,5. Од коте 70,80 mnm до коте 77,50 
mnm обалоутврда је у нагибу 1:2 са две 
банкине на котама 73,0 mnm и 75,20 mnm 
ширине 1,0 m. Обалоутврда је обложена 
бетонским блоковима 50х20х20cm.

На основу Главног пројекта објеката 
заштите од поплава на десној обали 
реке Саве од km 38+921,60 до km 42+700 
(Институт за водопривреду ‘’Јарослав 
Черни’’) одбрана подручја од стогодишње 
воде (Q1%) остварена је изградњом 
одбрамбеног зида чија горња кота је 78,30 
mnm. Надвишење од 0,8m дато је као 
одбрана од таласа.

Улична мрежа

Простор који се налази у оквиру границе 
Плана, на југозападној страни тангира 
Улица Богољуба Урошевића Црног 
(локални пут који повезује Обреновац и 
насеље Кртинска) која остаје и даље пут 
локалног значаја.

Такође, са источне стране предметно 
подручје тангира Државни пут II А реда 120 
(државна граница са Хрватском (гранични 
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комплекса ради формирања обалоутврде 
и оперативне обале, а у свему према 
технолошким потребама и плановима 
развоја ТЕНТ-а и условљеностима везаним 
за пристаниште за сопствене потребе.

Овај ПГР ТЕНТ А представља основ за 
формирање грађевинских парцела које 
су дефинисане Планом, као и основ за 
израду пројектне документације ради 
даље реализације планираних објеката и 
осавремењавања процеса производње 
електричне и топлотне енергије. 

и постројења, потребно је извршити 
усклађивање пројекта са новим планским 
решењем. 

Површине осталих намена

У оквиру обухвата Плана генералне 
регулације планирани су садржаји који 
припадају земљишту осталих намена, као 
што су привредне површине и зелене 
површине – шуме.

Начин спровођења плана

Планом се дозвољава парцелација дела 

Извод из графичког 
прилога планирана 
намена површина
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ове радне зоне представљају потенцијал 
за будући развој. У овој зони, у великим 
пословним комплексима, могућа је 
изградња објеката у функцији трговине 
на велико, туризма и угоститељства, 
дистибуције, саобраћаја и сл.

Постојећа намена површина

Претежне намене унутар предметног 
простора су пољопривредне површине 
и неуређене зелене површине, a 
заступљене су у малом проценту 
саобраћајне површине и становање. 
Постојећа вегетација састоји се од дрвећа, 
шибља и нижег жбуња. Затрављене 
површине, углавном су неодржаване 
и са присутним коровским врстама 
биљака. Дрвеће, шибље и остало 
растиње, распоређени су широм обухвата 
Плана, а присутне су и површине под 
воћњацима, повртарским културама. 
Постојеће саобраћајне површине чине 
неколико локалних путева у оквиру 
пољопривредних површина и неуређених 
зелених површина. Становање и стамбено 
ткиво је заступљено као појединачни 
садржај и представља приземни стамбени 
објекат, средњег бонитета, који припада 
ЈП „Железнице Србије“. 

Зоне заштите

Зоне заштите у подручју су следеће:
• зона заштите железничке 
инфраструктуре (40 m), 
• заштитни зелени појас и заштитни 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
КОМЕРЦИЈАЛНУ ЗОНУ У БУБАЊ ПОТОКУ, 
ИЗМЕЂУ ОБИЛАЗНИЦЕ И ПЛАНИРАНЕ 
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА 
ВОЖДОВАЦ

Приредио:
Стеван Томић, 
маст.инж.архитектуре

Планом детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између 
обилазнице и планиране железничке пруге, Градска општина Вождовац, створен 
је плански основ за реализацију и развој планираних површина за комерцијалне 
садржаје уз Кружни пут који је планиран као градска магистрала и аутопут Београд-
Ниш у рангу аутопута.

Израдом плана детаљне регулације 
за комерцијалну зону у Бубањ потоку, 
између обилазнице и планиране 
железничке пруге, Градска општина 
Вождовац, створен је плански основ 
за реализацију и развој планираних 
површина за комерцијалне садржаје, 
дефинисана су правила уређења и 
грађења, капацитети изградње у складу са 
просторним могућностима, саобраћајно 
и инфраструктурно опремање као и 
дефинисање јавног интереса. 

Концептом плана обухваћен је део 
територије градске општине Вождовац, 
подручје у Бубањ потоку између 
Кружног пута (државни пут IIА реда 154), 
планиране железничке пруге (Бели поток 
– Винча – мост преко Дунава – Панчево) 
и Конопљишког потока. Територија 
обухваћена концептом Плана пружа се 
у правцу запад – исток односно (насеље 
Бели поток) – (петља Бубањ поток). 
Површина обухваћена Планом која је 
дефинисана кроз израду нацрта Плана 
износи око 40,06 ha. 

Између укрштања два аутопута и 
железничке станице Бели поток, у појасу 
између пруге и обилазног аутопута, 
планирана је нова комерцијална зона 
(посебни пословни комплекси) на улазном 
правцу у град, без становања. Посебни 
пословни комплекси су комерцијалне 
зоне као вишефункционални комплекси 
са доминантном комерцијалном наменом 
(преко 50%). За целине подавалских села 
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• преко петље Бубањ поток и 
• денивелисаног прелаза преко Кружног 
пута (државни пут IIА реда 154).

У оквиру простора планирају се 
саобраћајнице као део секундарне мреже 
са којих ће се приступати планираним 
садржајима:

1. Нова 1, као централна саобраћајница са 
ширином коловоза од 7,0 m, обостраним 
зеленилом од по 5,0 m и обостраним 
тротоарима од по 2,5 m са јужне стране и 
1,5 m са северне стране.
2. Саобраћајна денивелисана веза из 
правца петље Бубањ поток - Нова 5 са 
ширином коловоза од 7,2 m.
3. Нова 2, Нова 3, Нова 4, Нова 6, Нова 7 са 
ширином коловоза од 7,0 m, обостраним 
тротоарима од 1,5 m и обостраним 
зеленилом променљиве ширине од 3,5 до 
8,2 m.

За потребе трасирања инфраструктурних 
објеката планирају се 4 комуналне 
стазе ширине 3,5 m. У нивелационом 
смислу, због топографије терена којој 
се прилагођавају трасе саобраћајница 
нагиби су променљиви и варирају од 1% 
до 8%, осим нагиба за део улице Нове 4 
који износи 10%. Предвиђено је увођење 
траса аутобуских линија саобраћајницама 
Нова 1 и У1. Према решењу Плана детаљне 
регулације за део аутопутске и железничке 
обилазнице планира се изградња нове 

шумски појас уз Конопљишки поток и 
постројење за пречишћавање одпадних 
вода.

Ограничења урбаног развоја

Део територије Плана, у геолошком смислу, 
припада неповољним и врло неповољним 
теренима за изградњу. Ова категорија 
обухвата просторе са потенцијално 
нестабилним падинама, терене на којима 
се јављају умирена клизишта и лесне 
одсеке са појавом одрона и пролома тла. 
Инжењерско-геолошке карактеристике 
ових терена у природним условима су 
ограничавајући фактор. Коришћење ових 
терена за изградњу захтева претходну 
припрему терена и предузимање 
адекватних санационих, мелиоративних 
и других мера (регулисање водотока, 
геотехничке мере...) у смислу побољшања 
падина и обезбеђења објеката на њима. 
Морфолошки посматрано простор у 
обухвату Плана је брдовито равничарски 
терен са апсолутним котама од 105-160 
mnv. Око 75% простора предметног Плана 
је стабилан терен. На 25% зоне Плана 
развијен је процес клизања и забаривања 
терена. 

Јавне саобраћајне површине

Приступ предметном подручју остварује 
се са државног пута IА реда А1/Е75 
(аутопута Београд-Ниш) на две позиције: 
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пружног појаса и комерцијалних садржаја, 
као и дуж источне границе плана, између 
постројења за пречишћавање отпадних 
вода и комерцијалних садржаја. Заштитни 
шумски појас је планиран у оквиру блока 
9-1, на подручју клизишта дуж источног 
дела границе плана, поред саобраћајница 
У1, Нова 1 и кружног тока, све до границе 
са комерцијалним садржајима (К3).

Водене површине

Северним делом, изван границе Плана, 
пролази поток Жежњичина, лева притока 
реке Болечице. Једини стални водоток 
у оквиру плана је Конопљишки поток, 
лева притока реке Болечице. Он је такође 
неуређен. Предметним планом планирана 
је регулација Конопљишког потока у 
оквиру граница плана. Планирана ширина 

пруге Бели Поток – Винча – Мост преко 
Дунава – Панчево. Планираним решењем 
резервисан је простор за колосек 
обилазне пруге која се планира са леве 
стране постојеће пруге према граници 
предметног простора.

Површине за инфрастуктурне објекте и 
комплексе

За реализацију садржаја планира се 
трансформаторска станица (ТС1) 35/10 
kV „Бубањ поток“, капацитета 2x12,5 MVA 
у блоку 3 као и изградња објекта ППОВ 
„Бели поток“ у блоку 10-1.

Јавне зелене површине

Заштитни зелени појас формиран је дуж 
западне границе плана између заштитног 

Извод из графичког 
прилога планирана 
намена површина

Панорама локације
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Очекивани ефекти планирања

Трансформација неизграђеног 
пољопривредног земљишта и неуређених 
зелених површина у комерцијално – 
привредне зоне како би се повећао број 
радних места у овом подручју су основни 
ефекти планирања. Такође, на предметној 
локацији ће се извршити обимни радови 
на уређењу земљишта, његовом насипању 
и смањењу денивелације терена, уређењу 
водотокова и изградњи нове саобраћајне 
и инфраструктурне мреже. Реализацијом 
планираних намена постиже се 
равномернија распрострањеност 
комерцијално – привредних садржаја 
на територији грађевинског подручја 
Београда, као и измештање привредних 
делатности у спољне и рубне делове 
града. 

регулације је 15,0 m. Укрштање водотока 
са планираним саобраћајницама је преко 
пропуста.

Комерцијално-привредне зоне

Дозвољене компатибилне намене у 
оквиру зоне комерцијалних садржаја су: 
привредне делатности и привредне зоне 
– типа комерцијално-привредне зоне, 
инфраструктурне површине, саобраћајне 
површине и зелене површине. 

У овој зони могућа је изградња објеката у 
функцији: 

• трговине на велико и мало (велетржнице, 
складишта, кванташке пијаце, 
хипермаркети, шопинг центри и шопинг 
молови, робне куће, отворени тржни 
центри, пијаце...),
• дистрибуције (дистрибутивни центри);
• туризма и угоститељства (хотели, 
пансиони, ресторани, кампови...),
• културе и забаве (забавни паркови, 
планетаријуми, велики акваријуми, 
куглане, бучни и други рекреациони и 
спортски садржаји).

Комерцијално – привредне зоне 
обухватају врло широк спектар 
привредних делатности почев од 
мануфактурне и занатске производње, 
објеката саобраћајне привреде, преко 
складиштења, продаје на отвореном, 
па до оних облика малопродаје који 
захтевају велике продајне просторе 
типа хипермаркета. У комерцијално - 
привредне зоне могу да буду укључени 
и објекти високо комерцијализованих 
спортских активности или масовних 
облика забаве типа луна паркова.

Фотографије локације
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Салон урбанизма, традиционална 
годишња манифестација Удружења 
урбаниста Србије која представља смотру 
најзначајнијих актуелних остварења у 
области просторниг и урбанистичког 
планирања, урбанистичког пројектовања 
и реализација, ове године представила је 
132 рада, а поред тога и 30 студентских 
радова, у 13 категорија. Овогодишњу 
Велику награду салона деле две 
институције Јавно предузеће „Урбанизам“ 
Завод за урбанизам Нови Сад и Институт 
за архитектуру и урбнизам Србије. 

Жири је на овогодишњем Салону 
Урбнизма радио у следећем саставу: 
Милка Павловић, Рума, председник; 
Душан Миладиновић, Нови Сад, заменик 
председника; Милица Јоксић, Београд, 
члан; Никола Лечић, Ниш, члан; Снежана 
Мрђа Баџа, Бања Лука, члан; Проф. др 
Александра Ђукић, Београд, члан; Проф. 
др Луција Ажман Момирски, Љубљана, 
члан. 

Милка Павловић, председница жирија 
истакла је: „Ми смо основа од које се креће 
и касније врши надоградња. Припала 
нам је велика част да организујемо ову 

27. међународни салон урбанизма
Приредила:
Андреа Ђорђевић, 
маст.инж.архитектуре

Организатор: 
Удружење урбаниста 
Србије 

Реализатори Салона: 
Удружење урбаниста 
Србије, ЈУП „План“ 
Рума  

Главни покровитељ: 
Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре и 
Општина Рума

Подршка:  
Инжењерска Комора 
Србије

Традиционално, већ 27. годину за редом, 
Салон урбанизма отворен је ове године 
у Руми 8. новембра, на Светски дан 
урбаниста. Салон урбанизма у Руми наишао 
је на одличан одзив институција, како оних 
које су учествовале сваке године, тако и 
неких које су се поново појавиле после 
неколико година. Председник удружења 
урбаниста др Александар Јевтић је изјавио 
да је „Рума циљано изабрана за домаћина 
овогодишњег Салона урбаниста, јер се 
интензивно развија и има доста посла за 
урбанисте“.

На овогодишњем Салону Урбанистички 
завод Београда понео је ПРВУ НАГРАДУ 
у категорији Публикације, за рад 
Монографија „70 година Урбанистчког 
Завода Београда“ (Уредници и аутори: др 
Жаклина Глигоријевић и Ана Граовац). 
Монографија је публикована у оквиру 
пројекта обележавања значајног Јубилеја 
Завода, на чему је, у оквиру Стручног тима 
за Јубилеј, рађено преко годину дана. 
Кроз четири књиге обрађене су теме 
Историјата, Планова, Личности и Есеја, и 
тиме створена свеобухватна слика о овој 
институцији у периоду од протеклих 70 
година. 
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Радови су били изложени од 8. до 13. 
новембра у Културном центру „Брана 
Црнчевић“ у Руми, а као и сваке године 
поставка ће обићи и друге градове у 
Србији. 

манифестацију која је веома значајна за 
наш град и окружење, и нас као урбанисте 
јер се кроз размену искустава може доћи 
до још бољих резултата“.
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Кроз историју Београда и континуиран 
рад Урбанистичког завода представљена 
је трансформација послератног, 
разрушеног Београда у двомилионски, 
модеран град какав је он данас. 

Планови урађени током свих ових 70 година 
дали су основ за нову стамбену изградњу, 
реконструкцију старог и изградњу Новог 
Београда, уређење јавних простора, 
покретање великих саобраћајних и 
инфраструктурних пројекта и оквир за 
велика инвестициона улагања.

Један од великана Завода заслужних 
за одговорно планирање и изградњу 
Београда у доба његовог најбржег развоја 
током шездесетих и седамдесетих 
година, архитекта Милутин Главички, 
својевремено је истакао: „Урбанистичко 
планирање мора имати виши циљ од 
практичног.“

У том духу, планови и пројекти који 
су приказани на изложби приказују 
достигнућа Урбанистичког завода, 
али исто тако треба да инспиришу и 
подстакну садашње и будуће урбанисте, 
људе од науке, грађане, да искористимо 
ово вредно наслеђе и покренемо нове, 
креативне идеје о урбаној будућности 
Београда.

Такође, желим да честитам свим 
конкурентима у овој категорији и 
нагласим да нам због њихових изузетних 
остварења, ова награда још више значи.“

Конкурс је био отворен од 3. септембра 
2018. до 15. октобра 2018. године. Учесници 
конкурса су презентовани на заједничкој 
изложби свих приспелих радова која је 
свечано отворена у Задужбини Илије 
Милосављевића Коларца, на дан доделе 
Награде. Током маја 2019. године Изложба 
ће бити одржана на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

НАГРАДА РАНКО РАДОВИЋ 

Наградa Ранко Радовић, у категорији телевизијске емисије, изложбе или 
мултимедијалне презентације додељена је Урбанистичком заводу Београда, 
за изложбу 70 година планирања Београда, одржаној на Савском шеталишту 
Калемегданске тврђаве током септембра 2018. године.

Награда Ранко Радовић је основана у 
Удружењу ликовних уметника примењених 
уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС) 
2006. године, на иницијативу Секције за 
теорију, критику и историју примењене 
уметности са циљем да подстиче, развија 
и афирмише критичкотеоријску мисао 
у области архитектуре и архитектонско 
стваралаштво.

Награда се додељује за: 

• критичко-теоријске текстове о 
архитектури објављене у претходној 
календарској години као и у текућој 
години до датума доделе награде, и то за 
критике, есеје, књиге, предавања и писану 
реч уопште, 
• телевизијске емисије, изложбе или 
мултимедијалне презентације, и 
• реализовано архитектонско дело 
довршено у истом периоду. 

Свечана Додела Награде Ранко 
Радовић одржана је 21. децембра 2018. 
године у Малој сали Задужбине Илије 
Милосављевића Коларца, у Београду. 
Том приликом директорка Урбанистичког 
завода Београда мр Весна Тахов примила 
је Награду, захвалила се, и скупу обратила 
речима:

„Добар дан поштовани пријатељи, 

Велика ми је част и задовољство да испред 
тима Урбанистичког завода Београда 
примим награду која носи име проф. Ранка 
Радовића. 

На првом месту бих желела да се захвалим 
жирију који је препознао значај изложбе 
„70 година планирања Београда“, на којој 
је приказана хронологија савременог 
урбаног развоја Београда и континуитет 
у трајању једне значајне градске 
институције. 

Приредила:
Марија Лалошевић, 
дипл.инж.архитектуре



88 

инфо  | 

ове институције, колики и какав је 
утицај имала на наш свакодневни 
урбани живот и колико су тадашње 
владајуће политичке структуре 
уважавале мишљење струке. Види 
се, такође, њен успон као и како се 
све урушавало променом друштвено 
политичких околности. Постављена 
на јавном месту, на шеталишту 
на Калемегдану, изложба је била 
доступна најширој публици а не само 
стручњацима. Њоме се урбанизам 
и урбано планирање приближило 
обичном човеку, на њој је популарно 
а не популистички, једноставно а не 
поједостављено објашњена улога и 
сврха урбанистичког планирања у 
свакодневном животу града. Баш у духу 
предавања и телевизијских емисија 
Ранка Радовића“.

Награда Ранко Радовић има реноме једне 
од најугледнијих у земљи и региону, стога 
нам је посебно задовољство и велика част 
што је добијена за Изложбу која је део 
пројекта који се у Заводу током протекле 
две године радио са љубављу, уз велики 
ентузијазам и суштинску посвећеност 
овом, сада и награђеном, пројекту.    

Жири за доделу Награде Ранко Радовић 
у Категорији телевизијске емисије, 
изложбе, мултимедијалне презентације 
који су чинили су Снежана Ристић, дипл.
инж.архитектуре, уредница редакције за 
културу Радио Београда 2 (председник), 
проф. др Оливер Томић, дипл. ист. 
уметности, др Милан Попадић, ванредни 
професор, дипл. ист. уметности, доц. др 
Ивана Мишкељин, дипл. инж. архитектуре 
и Бојана Андрић, драматург, историчар 
ТВ Србије, публициста донео је Одлуку 
да Награду додели Урбанистичком 
заводу Београда, за изложбу 70 година 
планирања Београда одржану током 
септембра месеца на савском шеталишту 
на Калемегдану. У свом Образложењу 
жири наводи:

„Већином гласова одлучено је да 
награду Ранко Радовић добије 
Изложба 70 година планирања 
Београда којом је на Калемегдану 
представљено седам деценија рада 
Урбанистичког завода Београда. 
Од почетних, послератних година 
па до данас, плановима, цртежима, 
фотографијама, и текстовима може 
се сагледати комплексност и важност 

Група запослених на 
додели награде Ранко 
Радовић
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Плакат са којим 
је изложба 
представљена на 
конкурсу за награду 
као и на изложби 
радова 
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велико интересовање архитеката из 
Швајцарске за објекат Урбанистичког 
завода, што је резултирало са три посете у 
току ове године. У мају смо имали прилику 
да угостимо 25 архитеката из бироа Neff 
Nemann из Цириха, затим две групе од по 
30 и 60 архитеката из бироа Sascha Roester 
у јуну, као и 20 архитеката и менаџера 
за некретнине и градњу из бироа SRETT 
(Swiss Real Еstate Think Tank). Након 
обиласка зграде, разговарано је о фасади, 
контруктивном систему, ентеријеру и 
карактеристикама овог објекта који 
је наменски пројектован превасходно 
за архитекте и израду планске 
документације. У духу ове теме, почетком 
октобра угостили смо новинарку из Келна, 
Raynu Breuer, која је припремала прилог 
о Београду и београдском брутализму. 
Снимљена је репортажа о екстеријеру и 
ентеријеру објекта и приређен је прилог о 
Урбанистичком заводу Београда.

Сарадња Урбанистичког завода 
Београда са Архитектонским факултетом 
Универзитета у Београду и Друштвом 

Међународне стручне посете 
Урбанистичком заводу током 2018. 
године 

Приредила:
Марија Косовић, 
маст.инж.архитектуре

Немачки Музеј Архитектуре (Deutsches Ar-
chitekturmuseum) и Вунстерот фондација 
(Wüstenrot Stiftung) организовали су 
изложбу под називом „СОС Брутализам 
- Сачувај Бетонске Монструме!“, која је 
одржана у Франкфурту у периоду од 
9. новембра 2017. године до 2. априла 
2018. године, као први глобални преглед 
овог архитектонског правца. Изложбу 
је посетило преко 47000 стручњака и 
грађана. Изложбу је пратило објављивање 
књиге „СОС Брутализам - Глобално 
истраживање“, радио и телевизијска 
емисија посвећена овом догађају, као и 
оснивање виртуелног покрета #SOSBru-
talism, који настоји да окупи све љубитеље 
овог правца како би се формирала 
јединствена база и стратегија очувања 
ових објеката. Један од 120 објеката, који 
су детаљније приказани овом приликом, 
јесте и објекат Урбанистичког завода 
Београда, као представник бруталистичке 
архитектуре Београда, заједно са 
Западном и Источном капијом Београда. 
Изложба „СОС Брутализам - Сачувај 
Бетонске Монструме!“ је покренула 
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питањима везаним за зону Авале, зону за 
коју су показали посебно интересовање. 
Пар месеци касније, 7 студената из Кореје, 
са Универзитета Keimyung из Сеула долазе 
у Завод ради презентације везане за 
основну делатност интитуције, различите 
нивое планирања и актуелне теме 
планирања. У новембру нас је посетило 
15 студената из Ахена, са RWTH (Rhein-
isch-Westfälische Technische Hochschule 
Aachen) Универзитета, који су ангажовани 
за пројектовање стамбеног комплекса 
поред зграде Геозавода. Заводски тим 
им је омогућио увид у планове, студије и 
размишљања на тему Савског амфитеатра, 
као и свеобухватни поглед на планиран 
развој ове зоне. 

Међународне посете Урбанистичком 
заводу ове године инициране су и великом 
прославом Јубилеја - 70 година Завода. 
Изложба на Калемегдану је била једно од 
дешавања које је посетило 25 урбаниста 
Удружења урбаниста Швајцарске, 
ради стручног вођења кроз изложбу и 
дискутовања на тему развоја градова 
у Швајцарској и Србији. Предметна 
изложба је сада део сталне изложбе у 
Урбанистичком заводу Београда, тако да 
се очекују нове посете.

архитеката Београда резултовала је  
низом међународних студентских посета 
Заводу током ове године. Студент са 
Универзитета из Детроита, Michael Jacobs, 
посећивао је Завод у периоду од октобра 
2017. године до августа 2018. године, 
током рада на истраживачком пројекту 
под називом „Архитектура празнине: 
Испитивање транзиционог простора 
у урбаном пејзажу Србије“. Користио 
је књиге и планове из архиве Завода и 
консултовао се са стручњацима разних 
профила приликом писања научног рада. 
Студент са универзитета у Мичигену, 
Denis Can Teoman, почетком априла 
одржао је предавање у Свечаној сали 
Урбанистичког завода на тему „Зашто 
транспортни трендови у Истамбулу 
одступају од европских трендова?“ и 
покренуо разговор о могућностима и 
начинима примене стратегија великих 
европских метропола на градове Балкана 
и Мале Азије. У априлу смо дочекали 20 
студентата са универзитета ETH Zürich 
(Swiss Federal Institute of Technology) који 
се баве темом „Пројекат за јавни пејзаж - 
Неизграђени Београд“. Презентовали смо 
им стратегију Генералног плана Београда, 
коментарисали развој појединих зона 
Београда кроз историју и предходне 
планове и дискутовали о конкретним 
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циљем активације отворених јавних 
простора као и методе за потребе 
планирања и урбанистичких анализа, које 
су приказали на примерима неколико 
градова широм Америке и Европе. 

Циљ програма радионице био је да се 
кроз пет корака (Мапирање предметне 
локације, SWOT анализа, Емоционална 
мапа, Интегрални сценарио и Играње 
улога) пренесу знања и искуства у вези 
са укључивањем становника и других 
корисника у процес планирања, као и 
прикупљање идеја о коришћењу јавних 
површина и њиховој имплементацији у 
развоју урбанистичких пројеката.

Разматрани обухват био је део обале 
Нишаве у централној зони града, где 

„PLACEMAKING“ РАДИОНИЦА У НИШУ
Приредиле:
Тамара Тахов, 
маст.инж.архитектуре
Милена Солујић, 
маст.инж.архитектуре

Радионица „Placemaking“ у организацији 
Светске банке, Републике Аустрије и 
Програма урбаног партнерства одржана 
је 21. и 22. јуна 2018. године у Официрском 
дому у Нишу. Поред сарадника Главног 
урбанисте града Београда, представника 
Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Републике Србије, 
стручњака из Урбанистичког завода Ниша 
и Новог Сада као и других стручњака из 
области архитектонског и урбанистичког 
пројектовања, на радионици су учествовали 
и представници Урбанистичког завода 
Београда.

Гости предавачи, архитекте Kerstin Pluch и 
Roland Krebs, са Техничког универзитета у 
Бечу, чланови тима SuperWien су развили 
„placemaking“ технику планирања са 

Мапирање локације
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мапа) - Метода са идејом да се даје 
брз и ефикасан преглед комфорних и 
некомфорних зона као и места на којима 
може да се врши интервенција.
• Интегрални сценарио - Сумирање 
утисака, процесуирање и интегрисање 
информација у један сценарио, на основу 
којих се презентују визије за задати 
обухват.
• Играње улога - Преиспритивање и 
евалуација претходних сценарија кроз 
различите улоге актера који су бирани на 
основу година, пола и професије.

„Placemaking“ радионица имала је за 
циљ да кроз тимски рад стручњацима 
покаже различите алате и методе који су 
резултирали прецизнијем сагледавању 
проблема и потенцијала задатог простора, 
као и конкретним предлозима за његово 
унапређење.

су учесници кроз анализу локације 
и примену презентованих метода 
осмислили предлоге за активацију и 
уређење саме обале.

”Рlacemaking“ техника планирања урађена 
од стране учесника радионице одвијала 
се у пет корака: 

• Мапирање предметне локације 
- Метода којом учесници обилазећи 
локацију интуитивно сагледавају задати 
обухват. Као крајњи исход добијају се мапе 
са прегледом различитих перцепција у 
оквиру предметног простора.
• SWOT анализа - Учесници анализирају 
позитивне и негативне аспекте локације 
кроз пет димензија одрживости: еколошке, 
политичке, културне, економске и 
социјалне.
• Картографија перцепција (Емоционална 

Интегрални сценарио

Емоционално 
мапирање
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SWOT анализа

Играње улога

Атмосфера на 
радионици у 
Официрском дому у 
Нишу
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и комуникацији из 70 година искуства 
Урбанистичког завода Београда.

Поводом 150 година постојања, Савез 
инжењера и техничара Србије доделио је 
повељу Урбанистичком заводу Београда 
у знак признања за изузетне резултате и 
заслуге у остваривању циљева и задатака 
Савеза инжењера и техничара Србије, док 
је  годишња награда Удружења урбаниста 
Србије „Никола Добровић“ додељена 
Милици Јоксић за остварене стручне 
резултате у области урбанизма.

Међународни научно-стручни скуп: 
14. Летња школа урбанизма – 
Бијељина, Етно село Станишићи 2018. 

Приредила:
Ана Граовац, 
дипл.инж.архитектуре

Овогодишња летња школа урбанизма 
одржана је у Етно селу Станишићи код 
Бијељине од 31. маја до 2. јуна 2018. године, 
у организацији Удружења урбаниста 
Србије и Републичког геодетског завода1. 
Теме овогодишњег скупа су биле: 
Измене Закона о планирању и изградњи, 
ГеоСрбија и урбана комасација, као и 
Развојни коридори Србије и Југоисточне 
Европе. Одржано је око 30 стручних 
предавања, а скупу је присуствовало 
и у дискусији учествовало преко 100 
урбаниста из земље и региона.

Осим да повеже људе из бранше и 
омогући размену искустава у циљу 
унапређења урбанистичке праксе, један 
од основних циљева скупа био је и боља 
припрема законских прописа. Законски 
оквир као основ за квалитетан план био је 
и повод да на летњој школи др Жаклина 
Глигоријевић и Ана Граовац презентују 
рад Лекције о управљању, планирању 

1:     Летња школа је организована под покровитељством 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, Министарства за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију Републике 
Српске и града Бијељине, а у организацији Удружења 
урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, 
као и у сарадњи са GIZ/AMBERO/ICON Пројектом, 
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ 
ДОО Бијељина и Архитектонско-грађевинским 
факултетом – Бања Лука.
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Глобална је тенденција оглашавања, 
презентовања и повезивања различитих 
достигнућа из области електронике, ИТ 
технологије и других нових технологија 
и нових извора енергије и примене у 
урбанизму, архитектури, саобраћају, 
транспорту са циљем веће удобности, 
сигурности, ефикасности и квалитетнијег 
начина живота, на чему је био акценат 
на презентацијама. Такође, међусобно 
прожимање различитих области и примене 
различитих технолошких достигнућа које 
утиче и на уштеде енергије и побољшање 
животне средине био је један од фокуса.

Конференција SMART CITY + SMART 
GRID у Паризу је једна у низу које су до 
сада одржане по свету између осталих у 
Лондону, Барселони, Хонг Конгу, на Малти, 
Индији, а следеће 2019. године у јануару 
истом темом стручњаци ће се бавити у 
Амстердаму.

Конференција SMART CITY    SMART GRID, 
ПАРИЗ 
Тим Урбанистичког завода у саставу 
Бојан Обрадовић, Александар Илић, 
Емил Димитров, Марина Божић, Бојана 
Јекнић и Јован Косовац су у периоду од 
3. до 8. новембра 2018. године били на 
конференцији и студијском путовању 
у Паризу. Конференција SMART CITY + 
SMART GRID одржана је 6 и 7. новембра 
2018. године у салама Париског сајма PARIS 
EXPO, PORTE DE VERSAILLES. 

Дводневна конференција је одржана у 
функционално организованом простору, са 
излагачима на преко 200 штандова. Преко 
40 тема је изложено у виду презентација 
и предавања које су се одвијале у 4 сале: 
„Корбизије“, „Гауди“, „Ајфел“ и „Осман“.

Теме које су на конференцији посебно 
обрађиване су интелигентно пројектовање 
система у функцији ефикасног управљања 
градовима, саобраћаја, паркирања, 
транспорта, безбедности, али и осветљења, 
као и објеката стамбених, пословних, 
комерцијални, привредних. 

Приредила: 
Марина Божић, 
дипл.инж.архитектуре



101

|  инфо

висином у Европи). Простире се на 607 
km2, рекло би се, пажљиво планираних и 
добро организованих површина. У свим 
зонама је видљива брига о отвореним 
просторима и зеленим површинама 
којих овај град има у изобиљу (Parque del 
Buen Retiro, Западни парк, Casa de Cam-
po, El Capricho de la Alameda de Osuna и 
др). Огромне раздаљине могуће је лако 
прећи захваљујући добро организованом 
саобраћају, посебно једном од најгушћих 
метро система у свету.

Сам центар града симболично представља 
„тачка нултог километра“ на тргу Puerta 
del Sol. Полазећи са њега ка било ком 
седећем одредишту, схватате да је центар 
нешто што је тешко дефинисати, то је 
читава зона града пуна прелепих тргова, 
улица, стамбених и пословних зграда, 
музеја, сакралних објеката, парковских 
површина.

Шетали дању или ноћу уочићете огромне 
гужве, препуне тргове, улице, ресторане 
и барове и схватићете да се становници 
Мадрида не крећу ужурбано улицама 
обављајући свакодневне послове, они у 
овом граду живе.

МеђународнA конференцијA архитектуре 
и животне средине, МАДРИД

Приредила: 
мр Јелена 
Маринковић, 
дипл.просторни 
планер

Представници Урбанистичког завода 
Београда посетили су престоницу 
Шпаније током одржавања Међународне 
конференције архитектуре и животне 
средине (International Conference on 
Arhitectural and Environmental En-
gineering), 7-8.12.2018. године. Ова 
интердисциплинарна конференција 
омогућава истраживачима, предавачима 
и стручњацима да презентују искуства, 
најновија решења, проблеме, трендове 
и изазове са којима се сусрећу у области 
архитектуре и животне средине. У складу 
са темом потрудили смо се да, у склопу 
свог малог интердисциплинарног тима,  
у саставу Олгица Стојковић, Милица 
Андрејић, Јелена Маринковић, Марко 
Милановић, Зоран Мишић и Зоран 
Митровић, истражимо Мадрид.

Овај трећи по величини град у Европској 
унији и дом преко 5 милиона становника 
било је, наравно, немогуће обићи за три 
дана. Ипак, успели смо бар на кратко 
да осетимо динамику овог политичког, 
економског и културног центра Шпаније.
Географски посматрано, Мадрид се налази 
у срцу Шпаније, на обали реке Манзанарес, 
на око 665 метара надморске висине 
(главни град са највећом надморском 
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центар „Језеро“ у Реснику омогућена 
је рализација спортско туристичких 
садржаја у општини Раковица.

У општини Лазаревац омогућена је 
реализација и проширење два гробља у 
насељима Петка и Бистрица, а општинама 
Вождовац и Звездара реализација важних 
инфраструктурних објеката – ретензије 
„Ласта“ и мокролушког кишног колектора. 
Такође, усвајањем дела 2. фазе Плана 
генералне регулације система даљинског 
грејања омогућиће се рекострукција 
топлане „Борча 3“ у општини Палилула.

Кроз усвајање два плана детаљне 
регулације, за бању Овча у општини 
Палилула и подручје између 
саобраћајнице Т6 и Улице цара Душана у 
општини Земун, омогућена је реализација 
стамбених објеката из програма јефтине 
станоградње, од интереса за Републику 
Србију.

Изменом плана детаљне регулације за 
санитарну депонију Винча, омогућена је 
реализација новог технолошког решења 
когенеративног постројења за третман 
комуналног отпада.

Такође, усвојено је и неколико планова 
детаљне регулације, којима су у мањој 
мери измењени важећи планови 
редефинисањем намене, параметара 
или правила грађења, у циљу ефикасније 
реализације планског решења. 

За 14 планских докумената урађене су 
и усвојене Стратешке процене утицаја 
планова на животну средину. 

У 2018. години у Урбанистичком заводу 
Београда ЈУП завршено је укупно 24 
планска документа, од којих су, као планови 
вишег реда, усвојени Просторни план 
подручја посебне намене за археолошко 
налазиште „Бело брдо“ у Винчи, чији је 
циљ био заштита археолошког налазишта 
у складу са принципима одрживости, 
затим Измена регионалног просторног 
плана административног подручја града 
Београда, чији је циљ био имплементација 
резултата Саобраћајног мастер плана, 
као и План генералне регулације за 
објекте Термоелектране „Никола Тесла А“ 
са припадајућом депонијом у општини 
Обреновац, чији је циљ био стварање 
квалитетнијих услова за коришћење 
предметног подручја, како у техничко-
технолошком смислу, тако и у смислу 
заштите животне средине.

Доношењем четири плана детаљне 
регулације омогућен је развој 
комерцијалних и привредних садржаја 
у општини Вождовац, у зони Бубањ 
потока и  уз Аутопут уз улицу Владимира 
Томановића, као и уз Ибарску магистралу 
на територији општине Чукарица и уз 
Панчевачки пут на територији општине 
Палилула.

Створен је и плански основ за реализацију 
јавног интереса из области културе, 
спорта, комуналних делатности и 
инфраструктуре на основу пет усвојених 
планова детаљне регулације. Доношењем 
Плана детаљне регулације блока 13 на 
Новом Београду омогућена је реализација 
новог јавног објекта културе – будуће 
зграде филхармоније, а доношењем 
Плана детаљне регулације за спортски 

Приредила: 
Сања Ђорђевић, 
дипл.инж.архитектуре

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ УСВОЈЕНИ 2018. 
ГОДИНЕ
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1. ПГР за објекте Термоелектране „Никола Тесла А“ са припадајућом депонијом, ГО Обреновац (са 
стратешком проценом), Руководиоци плана: Жељка Николић и Драгослав Павловић, (Службени лист града 
Београда 50/18)

2. ПДР блока 13, ГО Нови Београд, Руководиоци плана:  мр Милица Грозданић  и Јелена Ђерић, (Службени 
лист града Београда 51/18)

3. Измена и допуна ПДР за део блока 51 у Новом Београду, ГО Нови Београд – прва фаза, Руководиоци 
плана: Мила Миловановић и Стеван Томић, (Службени лист града Београда 51/18)

4. Измена и допуна ПДР старог језгра Земуна, на простору Трга Бранка Радичевића, ГО Земун (са 
стратешком проценом), Руководиоци плана: Биљана Костић и Јасминка Ђукић,  (Службени лист града Београда 
51/18)

5. ПДР за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, ГО 
Вождовац (са стратешком проценом), Руководиоци плана:  Милица Андрејић и Стеван Томић, (Службени лист 
града Београда 52/18) 

6. ПДР комерцијалне зоне између улице Владимира Томановића и аутопута, ГО Вождовац, Руководиоци 
плана:  мр Драгана Минић-Шинжар и Жељка Николић, (Службени лист града Београда 53/18) 

7. ПДР ретензије „Ласта“ и Мокролушког кишног колектора од ретензије „Ласта“ до постојећег 
Мокролушког кишног колектора у Улици Стефана Првовенчаног, ГО Вождовац и Звездара (са стратешком 
проценом), Руководиоци плана: Војислав Милић и Милица Андрејић, (Службени лист града Београда 53/18) 

8 ПДР за спортски центар „Језеро“ у Реснику, ГО Раковица (са стратешком проценом), Руководиоци плана: 
Божидар Бојовић и Ана Ђокић, (Службени лист града Београда 55/18) 
 
9. ПДР гробља у МЗ Бистрица, ГО Лазаревац, Руководиоци плана: Мирјана Недељковић и Емил Димитров, 
(Службени лист града Београда 55/18) 
 
10. Измена и допуна ПДР блокова 25 и 26, Руководилац плана: Мила Миловановић, (Службени лист града 
Београда 65/18)  

11. ПДР за бању у Овчи (са стратешком проценом), Руководиоци плана: Мила Миловановић и Милена Солујић 
(Службени лист града Београда 66/18) 
 
12. ПДР гробља у МЗ Петка, ГО Лазаревац, Руководиоци плана: Мирјана Недељковић и Ана Ђокић, (Службени 
лист града Београда 66/18)
 
13. ПДР комплекса станице за снабдевање горивом у Првомајској улици, ГО Земун (са стратешком 
проценом), Руководиоци плана: Биљана Костић и Јасминка Ђукић, (Службени лист града Београда 75/18) 

14. Измена и допуна РППАП Града Београда (са стратешком проценом), Руководиоци плана: мр Александар 
Вучићевић и Предраг Крстић, (Службени лист града Београда 86/18)  

15. Измена и допуна ПДР-а санитарне депоније „Винча“ ГО Гроцка (са стратешком проценом), Руководиоци 
плана:  Емил Димитров и Јелена Маринковић, (Службени лист града Београда 86/18)

16. ПДР комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом, 
ГО Раковица (са стратешком проценом), Руководиоци плана:  Биљана Костић и Ана Лазовић, (Службени лист 
града Београда 104/18)

17. Просторни план подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо (са стратешком 
проценом), Руководиоци плана: мр Александар Вучићевић, Милена Солујић и Ана Ђокић, (Службени гласник РС 
85/18)
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18. Измена ПДР за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће 
пруге на Дорћолу, Општина Стари град (измена текстуалног дела), Руководилац плана: Мила Миловановић, 
(Службени лист града Београда 109/18) 

19. Измена ПДР комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи 
км 557+634 до км 560+212 инфраструктурног коридора аутопута Е-70 граница Хрватске-Београд 
(Добановци), Руководиоци  плана: Гордана Бура и Олга Стојковић, (Службени лист града Београда 109/18) 

20. ПДР Подручја између: аутопута Београд – (М22), саобраћајнице Т6, Улице цара Душана и насеља 
Нова Галеника, ГО Земун, Руководиоци плана: Бранка Милић и Марина Божић, (Службени лист града Београда 
110/18)

21. Измена и допуна ПДР-а за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) 
са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир“, 
деоница од Волгине до Јованке Радаковић, Руководиоци плана: Олга Стојковић и Жељка Николић, (Службени 
лист града Београда 112/18)

22. ПДР привредне зоне између саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, ГО Палилула (са 
стратешком проценом), Руководиоци плана:  мр Милица Грозданић  и Емил Димитров,  (Службени лист града 
Београда 124/18)

23. ПДР простора између Батајничког пута, стамбеног насеља и комплекса специјалне намене 13. маj, 
реке Дунав и границе ПДР привредне зоне Горњи Земун – зоне 3 и 4, ГО Земун (са стратешком проценом), 
Руководиоци плана: Бранка Милић и Маја Јоковић Поткоњак, (Службени лист града Београда 121/18)

24. ПГР за изградњу објеката и водова система даљинског грејања – II фаза, I етапа – целина ТО „Борча 3“
(са стратешком проценом), Иван Милетић и Биљана Костић, (Службени лист града Београда 120/18)

Стратешке процене утицаја планова на животну средину за 14 планова израдиле су: Тања Поткоњак, 
Александра Везмар, Олгица Гвоздић, Јелена Маринковић и Марија Павловић
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и Стамбено-комуналну област а 2011. 
године именована за судског вештака за 
област грађевинарство, ужа специјалност: 
урбанистичко планирање и пројектовање 
и заштита непокретних културних добара. 
Била је члан Извршног одбора Матичне 
секције урбаниста у оквиру Инжењерске 
коморе Србије у периоду од 2004. до 
2007. године, подпредседник струковне 
асоцијације Удружења урбаниста Србије 
у континуитету од 1999. до 2008. године 
и члан Друштва конзерватора Србије од 
2010. године.

Миличин професионални пут везује се пре 
свега за урбанизам, али је неспоран њен 
допринос заштити културног наслеђа не 
само због четворогодишњег руковођења 
Заводом за заштиту споменика културе 
града Београда већ и због значаја који 
је наслеђу придавала приликом израде 
урбанистичких планова и других планских 
докумената. 

Са богатим искуством урбанисте и 
пројектанта, нови изазов нашла је у домену 
заштите културног наслеђа прихвативши 
место директора Завода за заштиту 
споменика културе града Београда на 
чијем је челу била од 2009. до 2013. 
године. Захваљујући њеном ангажовању 
Завод за заштиту споменика културе 
града Београда у том периоду  стиче 
статус „установе културе од националног 
значаја“. Утемељивач је научно-стручне 
конференције која се почев од 2010., 
сваке године одржава у Заводу за заштиту 
споменика културе града Београда. У 
време њеног мандата објављен је и 
Каталог непокретних културних добара 
на подручју Града Београда у дигиталној 
форми чиме је такође дат значајан 
допринос презентацији и популаризацији 
споменичког наслеђа. По истеку мандата 
директора Завода за заштиту споменика 
културе града Београда вратила се у 
Урбанистички завод, на место саветника 
и раду на најсложенијим пословима 
планирања.

Миличин професионални рад пратилo је 
константно усавршавање. Звање Магистра 

Новембра месеца 2017. године, после дуге 
и тешке болести, напустила нас је наша 
Милица Грозданић, драга колегиница, 
архитекта, урбаниста, конзерватор и 
стручњак изузетног сензибилитета. Њен 
одлазак све нас је оставио са снажним 
уверењем да се увек вреди борити за 
квалитет и испуњеност животa чак и онда 
када је неизвесно свако сутра. 

Свој професионални рад започела је 
1980. године у „БЕОПЛАН“-у, предузећу 
за пројектовање и инжењеринг где је 
од места приправника, напредовала 
до места помоћника директора. Године 
1995. прикључила се тиму који је радио 
на реоснивању Урбанистичког завода 
Београда и постала помоћник директора 
Урбанистичког завода, за Сектор 
регулационо-урбанистичког планирања 
и уређења простора. На овај положај 
дошла је са непуних четрдесет година 
живота у време обележено законодавним 
променама које су условиле престанак 
израде детаљних урбанистичких планова 
и почетак израде регулационих планова. 
Спремно и храбро је прихватила нову 
средину, нов законодавни оквир 
планирања и нове радне изазове. Као 
директор Сектора поред руковођења, 
бавила се подизањем квалитета и 
ефикасности рада Завода. Такође се није 
одвајала ни од своје основне делатности, 
заједно са сарадницима је паралелно 
радила на низу планова и комплексних 
задатака из области спровођења. Укупан 
број урбанистичких планова које је 
урадила у „БЕОПЛАН“-у и у Заводу броји 
се десетинама, а стотинама број других 
планских докумената. Од 1999. године, 
до краја 2001. године, председавала је, 
а потом све до 2006. године била члан 
Стручног савета Урбанистичког завода 
Београда формираног са циљем да врши 
увид у садржај и квалитет планова који се 
раде или координирају у Заводу.

У више мандата, од 1995. године, била 
је члан Комисија за планове Града 
Крагујевца и општине Аранђеловац. 
Од 2001. године уписана у Регистар 
сталних вештака за Грађевинарство 

IN MEMORIAM мр Милица Грозданић
1956-2017

Приредила: 
Соња Костић, 
дипл.историчар 
уметности



106 

инфо  | 

и пажљив начин односила се према 
наслеђеној структури. Примењена 
методологија у изради овог плана и начин 
дефинисања правила грађења и кроз 
то, односа према наслеђеној структури 
сврставају овај план у један од најбољих 
и најапажљивије израђених планова у 
заштићеним целинама. План је награђен 
I наградом дванаестог салона урбанизма 
који је одржан у Нишу 2003. године у 
Категорији планова детаљне регулације и 
био номинован за награду Града Београда 
из области архитектуре и урбанизма. 
Такође, Савет и жири четрнаестог салона 
урбанизма одржаног у Нишу 2005.године, 
доделио јој је I награду у Категорији 
урбанистичких пројеката за Урбанистички 
пројекат за реконструкцију и доградњу 
комплекса спортско-рекреативног центра 
„Ташмајдан“ у Београду.

Преданост делатности коју је одабрала 
резултирала је и двема великим наградама. 
Награду „Михајло Радовановић“ за 
вишегодишње стручно ангажовање и 
постигнуте резултате на струковном и 
методолошком унапређењу просторног и 
урбанистичког планирања добила је 2002. 
године. Културно-просветна заједница 
Србије (КПЗС) и Министарство спољних 
послова Републике Србије-Управа за 
сарадњу с дијаспором и Србима у региону, 
а под покровитељством Министарства 
културе и информисања доделили су јој 
2017. године награду „ЗЛАТНА ЗНАЧКA  - 
за несебичан, предан и дуготрајан рад и 
стваралачки допринос у ширењу културе“.

техничких наука у области архитектуре 
и урбанизма стекла је 2005. године. У 
њеној магистарској тези „Контекстуални 
услови и утицаји на Старо језгро Земуна са 
посебним освртом на наслеђену и будућу 
изградњу“ као и њеном свеукупном 
раду прожимају се урбанизам и заштита 
културног наслеђа. Тако је и са низом 
објављених научних радова на домаћим 
и међународним скуповима и конгресима. 
Као директор Завода за заштиту 
споменика културе града Београда, одмах 
по именовању, положила је стручни испит 
по програму за архитекте конзерваторе. 

Била је члан међународних организација 
IFHP-a (The International Federation for 
Housing and Planning), ISoCaRP-a (The 
International Society of City and Re-
gional Planners) и ICOMOS-a (Interna-
tional Council on Monuments and Sites), у 
оквиру чијих конференција и конгреса 
је излагала своје радове. У Јапану 
је под покровитељством UNESCO-а 
похађала Пети мећународни курс, на 
тему управљања културним наслеђем у 
условима природних катастрофа, који је 
организовао Истраживачки центар Rit-
sumeikan универзитета у Kјоту. Истицала 
је да планирање развоја и будуће 
изградње у целинама богатим наслеђем 
захтева избалансиран однос и примену 
посебних поступака и начина, како би 
се осигурао развој који ће унапредити и 
очувати вредности простора. Приликом 
израде Плана детаљне регулације Старог 
језгра Земуна, на крајње одговоран 

Милица Грозданић у 
својој канцеларији
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Овако богат професионални рад 
архитекте Милице Грозданић требао је 
да буде увод у одбрану њене докторске 
дисертације на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду на тему: „Утицај 
легислативе на квалитет урбанистичког 
планирања и изградње града, период 
1970-2005, пример Београда“. Докторска 
теза представља једини задатак који је 
Милица започела, а није стигла да приведе 
крају. Њеним одласком струка ће сигурно 
остати без научног доприноса личности 
са изузетним искуством у планирању и 
познавању легислативе. 

Милица је увек себи постављала 
високе циљеве и строге критеријуме 
и не штедећи се постизала најбоље 
резултате, од студента генерације до низа 
професионалних и друштвених признања. 
Као руководилац била је захтевна и 
према себи и према другима, знала је и 
хтела да посаветује када је потребно. При 
одлучивању се није управљала емоцијама 

које је гајила према људима. Умела је да 
примети туђе квалитете и често да то 
јавно искаже. Била је одлучна и одговорна 
и стајала је иза својих одлука.

Ми који смо били у њеној близини, 
посебно у последњих четири године 
њеног живота, дивили смо се њеној 
интелигенцији, вредноћи и одговорности. 
Снагом духа и истрајности оставила је 
снажан печат на наше животе. Пријала 
нам је њена непосредност и духовитост 
коју смо откривали корак по корак. 
Сада када је нема, тражећи одговоре 
на деликатна питања струке често се у 
мислима саветујемо са њом. Посвећеност 
породици, висок ниво професионалности, 
и животна радост су били бит њеног 
постојања. Нама који смо је познавали и 
поштовали остаће у сећању њен предан 
рад, високо постављени професионални 
критеријуми, проницљивост али и њена 
снага, борбеност, духовитост и изузетна 
лепота.
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