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Поштовани урбанисти и планери, 

 

Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма ове године се  одржава у 
нешто измењеном термину. Разлог је познат, пандемија вируса Ковид 19, koja је на 
глобалном нивоу успорила или тренутно зауставила већину пословних активности, и 
утицала на навике целокупног човечанства. Дигитална технологија и средства модерних 
комуникација су нам дали могућност да радећи из својих домова другачије сагледамо 
пословне, па и животне приоритете. Да ли ће од стране лекара препоручено физичко 
дистанцирање утицати на другачији поглед на будући развој средина у којима ћемо 
живети и радити? Да ли су неочекивани примери опоравка природе из Венеције, са 
Хималаја, слободно кретање животиња по пустим градовима само могући показатељ 
шта би се десило када би смо своје дневне рутине прилагодили стварним и битним 
животним потребама? Да ли ће раст степена урбанизације наставити да меље све пред 
собом или је могуће направити компромис са природом на начин на који је то привремено 
учињено у протеклих неколико месеци? Каква је будућност градова и урбанизма? Како ће 
изгледати Град и урбанизам у контексту светских перспектива и глобалних токова? 
Надам се да ћемо неке одговоре успети да добијемо на овогодишњој Летњој школи.  

Добродошли.   

 

Др Александар Јевтић, дипл.инж.грађ. 
Председник 
Удружења урбаниста Србије 
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ПИТАЊА 
 
 
 
Abstract 
Morphological forms of the city are evolutionary phenomena of habitats of biological species homo sapiens 
sapiens, and are susceptible to development and rational management, as much as are susceptible the 
current forms of human society. 
The development of technology (especially digital e-informatics, e-communication, e-memorization, e-
processing, e-governance, e-medicine, automation, robotics, digitized intelligence) and unlimited proliferation 
of these processes, then their use as new resources for the increase in profits from the mega markets- has led 
to the possibility of changes in economic, sociological and psychological basis of human society, groups and 
individuals, and thus the change of real needs and priorities- upon which the evolution of the urban forms 
depends. But,  the most influental power in those changes is: the turn of the city from fisical, spacial 
infrastructure which serves  production and  life of social groups- to the new unlimited resource for direct 
creation of profits for global capital. That is what shapes the city now and in the near future.  
After the half of the 21st century, the city will be found in front of the fourth evolutionary form.  After nomadic 
space, the space of dominant agriculture, the space of devided labour, It could carry the properties of 
information networked and united labour space. However, this requires a rationally organized planetary society 
(which "global liberalism" is not at least), and  this would require another 5-6 decades of development. 
In the text, only some of the key urban-architect classics of "The City of the Future" are considered: Owen, 
Howard, Henard, Soria, Wright, Le Corbusier, Doxiadis, Habraken, M.Weber, Alexander, as an associative 
method to reach the sence of „urbanism of the future“ . For additional help, the special  review of paradigms in 
the " Visual History of the Future "(see: Government Office for Science, London, 2014), was used. Here, we 
can observe, as statisticaly the most significant, four paradigms of the future: "Regulated City", "Garden City", 
"Layered City" and "Ecological City" (which are, but only in theory, also the dominant current paradigm).  
In the utopian city of the future , we expect to preserve classical urban elements (as well as classical 
psychological and sociological forms in the humans), but in a stabilized and rationalized form, with the 
reconstruction of, both, houses and public lines of connection, as well as the concept of public spaces. 
For example: personal infrastructure (communication and information helmet, bioelectrical „Mobillette“ 
tricycles, personal room with technical extensions for all basic needs ...); family or primary group infrastructure 
(apartment / house with personal and common premises and appliances, yard - from the minimum atrium to 
larger functional garden), eventualy, a family car parked in a neighborhood parking silo ...; infrastructure of the 
territorial neighborhood (narow access roads and paths to homes, trim parks and playgrounds, children's and 
school facilities, premises of sustainable direct retail and service, parking for automated vehicles, local lines of 
transport to traffic nodes ...), infrastructure of city and intercity functions (mass and fast transport lines, city 
roads, squares, parks, cultural institutions, education, socialization and recreation, communal facilities and 
services, urban agriculture ...); vilage zones, and the infrastructure of national and international connections 
and groups (intact natural or resource space retained outside urban areas, national parks, ports, airports, 
intercontinental airports, channels, highway lines, high-speed rail networks, cable and pipe networks and 
nodes ...). 
It would be assumed that most vehicles should be bioelectric or mass public, or automated in the city logistic 
system and used for the required target drive. The most of the roofs should bee green, as well as the eastern 
and western facades. Southern facades would be  solar-efficient and northern- naturally cold. Pedestrian 
areas, local squares and street greenery should take over the surplus of today's surfaces of car lanes. Fully 
use the energy of shallow underground (for economical cooling and heating, e.g. most usable and massive 
solar energy gain)) and the water porouse paved surfaces (except highways and lanes) would be assumed, as 
well as other known but not necessarily used forms of city improvement. 
It would also be assumed that everything was previously developed on the basis of a new world survey , new 
modular units of space and a new concept of subdivision of land- capable of systematically harmonizing and 
linking today's worldwide and localy randomly scattered settlements, urban blocks and lots-  into  main 
organized urban bands: Northern, Southern and North-South Geopolis. Organized World Urbanism is a 
necessary institution for „The City of the Future“. 
 

                                                
1 Мр Миодраг Ференчак, дипл.инж.арх., miodrag.ferencak@gmail.com 



 
 
I Град и урбанизам у контексту светских перспектива и глобалних токова 
 

 4 

Key words: The City of the Future: A Small Discussion on Parts of the Big Question ; evolution of society and 
responce of the city , species needs, e-technologies, city of the future and classical urbanism, utopia of the 
future, elements of future reconstruction of the city   
 
Извод 
Морфолошки облици града су еволуциони феномени станишта биолошке врсте homo sapiens sapiens и 
подложни су развоју и рационалном управљању онолико колико су томе подложни и тренутни облици 
људског друштва. 
Развој технологије (посебно дигиталне е-информатике, е-комуникације, е-меморизације, е-обраде, е-
управе, е-медицине…, аутоматизација, роботика, дигитализирана интелигенција…) и неограничено 
ширење тих процеса, затим њихова употреба као нових ресурса за повећање профита од мега-
тржишта – довели су до могућности промене економских, социолошких и психолошких темеља 
људског друштва, група и појединаца, а тиме и до промене стварних потреба и приоритета – на 
темељу чега еволуција развија урбане облике. Но, најутицајнија снага ових промена је: преусмеравање 
града с физичке и просторне инфраструктуре која служи производњи и животу друштвених група – 
на град као нови, неограничени, ресурс за непосредно стварање добити и профита глобалног 
капитала. То је оно што обликује град сада, а и у скорој будућности. То га обликује и генерално и у 
детаљима. 
После средине 21. века, град ће се наћи пред четвртим еволуцијским обликом простора. Након 
номадског простора, простора доминантне пољопривреде, простора подељеног рада, могао би 
носити својства простора умреженог и обједињеног рада. Међутим, ово захтева рационално 
организовано планетарно друштво (што „глобални либерализам“ нипошто није), а требало би му бар 
још 5-6 деценија доброг развоја. 
Текст помиње само неке од кључних урбанистичко-архитектонских класика „Града будућности“: 
Owen, Howard, Henard, Soria, Wright, Le Corbusier, Doxiadis, Habraken, M. Weber, Alexander, као 
асоцијативну методу за постизање осећаја о „урбанизму будућности“. За додатну помоћ коришћен је 
посебан преглед парадигми у "Визуелној историји будућности" (видети: Владина канцеларија за науку , 
Лондон, 2014). Овде можемо, и статистички, посматрати најважније четири парадигме будућности: 
„Регулисани град“, „Вртни град“, „Слојевити град“ и „Еколошки град“ (што је, бар у теорији, све и 
доминантна тренутна парадигма). 
У утопијском граду будућности очекујемо да се за човека сачувају класични урбани елементи (као и 
класичне психолошке и социолошке форме у људи), али  у стабилизованом и рационализованом облику. 
То подразумева реконструкцију, како кућа и јавних линија повезивања, тако и нове концепте јавних 
простора и уређаја.  На пример, прилагодиће се или одржати: лична инфраструктура (комуникацијска 
и информацијска кацига, биоелектрични „vade mecum“ трицикли "Mobilete", лична соба с техничким 
електронским и дигитализованим проширењима за све основне потребе ...); породична или примарна 
групна инфраструктура (стан/кућа с личним и заједничким просторијама и уређајима, али са 
двориштем или кровном терасом – од најмањег атријума до већег функционалног дворишта и 
баште), могуће, породични аутомобил, (али на одвојеном, скупном и аутоматском силос 
паркиралишту)...; инфраструктура територијалног суседства (уски приступни путеви и стазе до 
кућа са малим бројем станова, уређени паркови и игралишта, дечји и школски садржаји, простори 
одрживе непосредне производње, малопродаје и услуга, паркинг за аутоматизована возила, локални 
саобраћајни правци до сабирних чворова,...), инфраструктура градских и међуградских функција 
(стратегијске И повезујуће иније за масовни  и брзи шински промет, градске саобраћајнице, тргови, 
паркови) , културне установе, образовање, социјализација и рекреација, комунални објекти и услуге, 
урбана пољопривреда ...); руралне зоне и инфраструктура националних и међународних целина и група 
(природни или ресурсни простори задржани изван урбаних подручја, луке, ваздушне луке, канали, 
магистралне путне мреже, брзе железничке мреже, кабловске и цевоводне мреже и чворови ...). 
Претпоставља се да би већина возила требала да буде биоелектрична, или јавна масовна, или 
изнајмљена, аутоматизована И синхронизована у градском логистичком систему, као и да се возило 
користи за жељену, унапред циљану, пријављену, израчунату и праћену вожњу.  
Већина кровова би требало да буде зелена, као и источне и западне фасаде. Јужна прочеља била би 
соларно орјентисана, а северна, системски и природно хладна. Пешачке површине, локални тргови и 
зелене улице, преузимале би тада вишак данашњих аутомобилских трака. У потпуности би се 
користила енергија плитког подземља (трајни природни резервоар за економично хлађење и грејање), 
као најефикаснији и најмасовнији облик соларне енергије. Поплочане површине у граду требало би да 
су водопропусне (осим аутопутева и улица са саобраћајем који може произвести штетно загађење 
подземља) – као што се претпоставља да би се користила и друга добро позната, али не и 
коришћена урбанистичка побољшања. 
Такође би се морало претпоставити да је све претходно развијено на темељу нових светски 
координисаних истраживања, нових модуларних јединица простора и новог концепта поделе (као и 
новог концепта парцеле) – способних да системски усклађују и повезују данашња светска и локална 
насумично раштркана насеља, урбане блокове и парцеле – у главне организоване урбане појасеве: 
Северни, Јужни и Северно-јужни Геополис.  
Организовани светски урбанизам је неопходан за “Град будућности”, а он је опет неопходан за људе. 
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Кључне речи: Град будућности: мала расправа о деловима великог питања; еволуција друштва и 
одговор града, потребе врсте, е-технологија, град будућности и класични урбанизам, утопија 
будућности, елементи будуће обнове града. 
 
 
 
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  
 
У новембру 2019. смо имали у Београду интернационалну конференцију ISOCARP-а о 
градовима будућности као наш, београдски допринос овој теми.2 Било је много инспиративних 
излагања, сазнања, ставова, контроверзи, као и „mainstream“ тема и рутина. После свега, 
мислимо да се о будућности градова још увек не може направити свеобухватно и кохерентно 
излагање, теорија, монографија. Још је рано, а на томе се није довољно ни радило и на томе 
се и  не ради. Пре свега, још није истакнута стварна, организована управљачка потреба за тим 
(са ретким академским изузецима).  
У немогућности да обезбедимо методолошки темељито истраживање ове теме (она тек треба 
да се изучава, а и на овим фрагментарним поставкама мора да се пуно ради и детаљно 
формира текст у више наредних верзија), учинићемо овако:  
1) Прво ћемо навести неколико уводних и контекстуалних теза, које служе да ослободе касније 

излагање, иначе потребних, дигресија или дефинисања.  
2) Потом ћемо погледати шта видимо од искорака данас ка „Граду будућности“(не много, по 

нашем мишљењу).  
3) Затим ћемо се позвати на сећање о основним ставовима  претходних великих урбаниста са 

визијом,  као на фрагменте за основу и за, готово све, наше идеје.  
4) У недостатку сазнања о другим свеобухватним истраживањима веће популације случајева, 

искористићемо (и на посебан начин употребити, као одјек неке врсте „Делфи технике“3) 
изванредну, и креативну студију „Визуелна историја будућности“ (Government Office for 
Science, London, 2014), у којој је изабрано, приказано и класирано 94 примера визуелно 
уобличених концепата градова будућности из претходних 115 година4, а на које смо 
применили мало бројчане анализе тражећи квалитативне особине група.  

5) Сматрајући да је тренутно уочљив тренд формирања људи и грађења у градовима ( као и 
формирања свих других елемената живота у урбаном свету) данас на јасном путу 
постепеног одвајања од традиционалних основних потреба човека и врсте homo sapiens 
sapiens (а да то није гарантовано као природни еволуциони процес, напротив) – 
методолошки критеријуми за „Град будућности“ морају да буду, пре свега, изворне 
људске потребе, са којима ће се упоређиват и вредновати и елементи садржаја и форме 
града и његове структуре и инфраструктуре. За брз приступ оваквом покушају, 
употребићемо ауторитет ставова Абрахама Маслова, вишедеценијски провераваног, 
психолога и подсетити на елементарно- на његових “пет нивоа људске мотивације”. То 
ћемо, потом, покушати да применимо на битне предметне елементе града5. 

6) Ради стизања до радног циља текста, на крају се изводи  и низ прелиминарних секторских 
ставова који су аконтација фрагмената једне од радних варијација структуре за град 
будућности.  

 
                                                
2 То је са ISOCARP-ом иницирао и остварио др. проф. Борисав Стојков и сарадници: 

https://isocarp.org/events/the-e-future-of-cities-between-temptations-of-exponential-technology-growth-and-the-
concept-of-human-city или http://www.gef.bg.ac.rs/medjunarodna-naucna-konferencija-e-buducnost-gradova-
izmedju-eksponencijalnog-rasta-novih-tehnologija-i-koncepta-humanog-grada-e-foc-2019-24-i-25-oktobar-
beograd /, а овај аутор је учествовао са једном верзијом овако постављене теме, која је и основа 
овог текста (Genesis of Urbo-morphology in The Future: Some Choices for The Cities in Organized Global 
Societies. 

3  Delphi Technique a Step-by-Step Guide  By Duncan Haughey, https://www.projectsmart.co.uk/delphi-
technique-a-step-by-step-guide.php, преглед: 05.06.2020. 

4  A Visual History of The Future“, Nick Dunn, Paul Cureton, Serena Polastri; Foresight, Government Office for 
Science, London, 2014.  https://www.gov.uk/government/publications/future-cities-a-visual-history-of-the-future   
преглед: 15.06.2019. 

5  Maslov Abraham (Maslow, A. H., 1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-96. 
Za nas, Dr Petar Vojvodić    https://www.psihocentrala.com/zivotne-teme/nasa-hijerarhija-zivotnih-potreba/, 
преглед: 10.12.2019. 

https://isocarp.org/events/the-e-future-of-cities-between-temptations-of-exponential-technology-growth-and-the-concept-of-human-city
https://isocarp.org/events/the-e-future-of-cities-between-temptations-of-exponential-technology-growth-and-the-concept-of-human-city
http://www.gef.bg.ac.rs/medjunarodna-naucna-konferencija-e-buducnost-gradova-izmedju-eksponencijalnog-rasta-novih-tehnologija-i-koncepta-humanog-grada-e-foc-2019-24-i-25-oktobar-beograd
http://www.gef.bg.ac.rs/medjunarodna-naucna-konferencija-e-buducnost-gradova-izmedju-eksponencijalnog-rasta-novih-tehnologija-i-koncepta-humanog-grada-e-foc-2019-24-i-25-oktobar-beograd
http://www.gef.bg.ac.rs/medjunarodna-naucna-konferencija-e-buducnost-gradova-izmedju-eksponencijalnog-rasta-novih-tehnologija-i-koncepta-humanog-grada-e-foc-2019-24-i-25-oktobar-beograd
https://www.gov.uk/government/publications/future-cities-a-visual-history-of-the-future
http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
https://www.psihocentrala.com/author/petarvojvodic/
https://www.psihocentrala.com/zivotne-teme/nasa-hijerarhija-zivotnih-potreba/
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2. УВОДНЕ ТЕЗЕ 
 
Теза 1.   
Иако још није истакнута организована потреба за дефинисањем елемената и структуре 
„Града Будућности“, потребно је о томе размишљати, писати, додавати решења и 
контроверзе – на томе радити стално, у свим облицима и приликама које се нуде, јер је и 
„Град будућности“ иза кога стоји одрживи општи концепт – неминовност будућности.  

Теза 2.  
У граду, прошлост, садашњост и будућност су једна целина, нераскидиви временски 
континуитет. Истовремено, континуитет и једна целина је и простор града, где се „добри 
простори“ не могу одвојити од „лоших простора“, већ могу напредовати само интегрисани 
и повезани. Будућност је идејна и етичка основа  урбанизма у садашњости. Потребно је 
сада и стално стварати материјал за будуће креативне и систематичне кораке у том 
правцу- онда када се стварно отвори таква потреба, а она ће се једном стварно и 
отворити6! 

Теза 3. Град је појам за један облик друштвеног (колективног) хабитата врсте homo 
sapiens, који се формирао од појаве развијене поделе рада и размене производа и услуга 
(дакле, од прелаза неолита у велике цивилизацијске империје или савезе „старог века“, па кроз 
симултане друштвене промене до данас). Град је еволуирао са људским друштвом, а  развија 
се и еволуира и даље (постоје бројне и другачије описне дефиниције града, нама сада за ову 
тему одговара и оваква7). 
Теза 4: Град одликују нарочито: видљива одвојеност од пољопривредне и друге 
екстрактивне производње; дефинисаност две основне и неодвојиво условљене и повезане 
категорије простора: јавног (повезујућег), и приватног (групног, ређе личног); трајна 
везаност за оригинално место раног сопственог настанка и развоја, које се инкрементално 
надограђује продужецима јавног простора, без прекида, у свим лако доступним правцима 
(дакле, расте као „хоботница“, или „мрља мастила“, или жива фрактална мрежа, или слично, 
већ према афинитету за аналогије и метафоре); трајно задржавање свог засебног 
идентитета, без обзира на величину (што му одржава и могућност организације и могућност 
делимичне самоуправе); трајни раст, као стална карактеристика града у новијој историји 
развоја. То све савременом граду даје могућност концентрације великог броја људи, породица 
(друштвених група), као и сталних грађевина на ограниченом и неплодном, вештачки 
измењеном простору. Највећи део тог неплодног простора ће створити сам град, стварајући и 
                                                
6  Латинска сентенција: „Corrige praeterium, praesens rege, cerne futurum“ – исправљај прошло, управљај 

садашњим, гледај у будућност , (Латински цитати, Виолета Илић , Беокњига, 2003, Београд, пп 89.) 
се може видети и као методолошки мото урбанизма. 

7  Нама који смо се школовали од 50-тих до 90-тих година 20. века у Југославији, прописани “историјски 
материјализам“ као метод није дозвољавао поистовећивање биолошког и друштвеног развојја кроз 
органске генезе и несвесну еволуцију, дајући примат свесном и друштвено организованом ( да се не 
би појавило схватање да „револуција“ није неопходна, да је, можда, боље препустити напредак 
еволутивном принципу, приписиваном западним демократијама). То је, свакако, било  једнострано, 
али ни данас није остављен много шири простор за размишљање и разумевање осим главног 
идеолошког тока глобалног либералног капитализма, који је супротан претходном и који тражи 
отприлике: Све се одвија и треба да се одвија, слободно и природно у окврима борбе за опстанак и 
одржање, уз развој и раст свега и свакога на универзалном тржишту приватних ентитета, а све 
то је већ цивилизовано уређено правилима „демократског“ друштва (неприкосновено приватно 
власништво без ограничења, права личности и група, вишепартијски парламентарни систем са 
„одвојеном“ законодавном, судском власти, извршном власти и средствима принуде), као и са нужним 
додацима  мање дефинисаног „метадемократског“  (војни интервенционистички корпуси, тајне 
организације и агенције, једнострано управљани медији и добротворни фондови...) уређења државе и 
света. Позната је функционишућа  умирујућа досетка: „ савремено парламентарно и 
капиталистичко друштво је  несавршено, али је савршеније од свих осталих реалних могућности“. 
То може бити тачно само зато што се, још увек  успешно, оставља неразјашњено и непокренуто 
питање развојне перспективе (судбине) људског друштва на јединој ограниченој планети, а са тако 
развијеним технолошким снагама и тако неуправљивом (непоузданом, нетранспарентном и 
деформисаном) структуром одлучивања и друштвеног деловања. Истовремено, функционисање 
овог система је незамисливо без доминације града у свеобухватном животу врсте, па је питање 
садржаја , облика и управљања за град у будућности витално актуелно, независно од идеолошко-
политичких доктрина и уверења. 
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могућност неограниченог удомљавања и придруживања нових група људи у сваком тренутку, у 
сваком граду на свету.  

Теза 5. Трајни раст и ширење града додаје му и нову (данас кључно важну) особину: 
способност формирања и раста количине и вредности градског земљишта, као новог 
огромног ресурса за стварање профита у цивилизацији профита. Ову особину видимо као 
једну од карактеристичних и основних својстава која утичу на форме и садржаје савременог 
града. Али, као што су се вредност и профит одвојили од реалне производње и употребних 
вредности и преорјентисали на виртуелне, спекулативне производе и вредности, тако се то 
догађа и у односу на град као економски ресурс, а посредно и на град као употребну 
инфраструктуру друштва. То је оно што обликује град сада и у скорој будућности. То га 
обликује и генерално и у детаљима. 

Теза 6. Осим простора града који разматрамо, постоје (сведено за ову тезу) још две битне 
врсте простора које чине хабитат и екосистем: а. простори села, засеока и фарми и; б. 
ненасељен простор (а њега чине воде, поларне зоне, високе планинске зоне, шумска 
пространства, пустиње и друге врсте од људи ненастањеног простора). Постојање свих ових 
зона је угрожено и у повлачењу је испред градова. Међутим, оне су  од одлучујуће важности за 
опстанак живог света, па и људи и њихових хабитата-градова! Например, села и засеоци 
одржавају битне елементе онтогеније у васпитном- менталном, физичком и социјалном развоју 
људске деце и у развоју и концепту људских група. Град будућности и друштво будућности 
треба да то имају у виду као део своје суштине. 

Теза 7. После средине 21. века, град ће се наћи пред четвртим еволуцијским обликом 
простора. Након номадског простора, простора доминантне пољопривреде, простора 
подељеног рада, могао би носити својства простора умреженог и обједињеног рада. Међутим, 
ово захтева рационално организовано планетарно друштво (што „глобални либерализам“ 
нипошто није), а требало би му бар још 5-6 деценија доброг развоја. 

Теза 8. Нејасно је (или напротив јасно?) зашто је град, до сада, врло слабо проучен и 
проучаван. Ни данас град нема своју консолидовану науку која би га изучавала и 
разјашњавала на организован и интензиван начин колико је то потребно и логично. 
Урбаниста научника је, уопште, врло мало и нису видљиви и познати нити утицајни. Факултета 
за урбанизам, катедри за урбанизам, државних или спонзорских пројеката је мало,  професора 
у средњим школама и на факултетима је мало. Истраживачких програма је мало. Часописа и 
монографија такође. Нема више чак ни правих урбанистичких „звезда“, ни „нобеловаца“, што 
би јако одговарало моделу времена.   
Теза 8 . Облци и садржај градова који расту и шире се, реално више подсећају на 
примитивне биолошке форме (алге, лишајеве, маховине) и њихов слободан раст и 
надметање у простору, него на рационално конструисане структуре. Ово друго је била 
видљива историјска особина раних империјалних градова и градова колонија, а потом и 
основа „модернизма“. Тако је због тога, што је стварни утицај урбанизма (као свеобухватног 
метода планирања и санације) данас маргиналан у односу на снагу свеукупне репродукције 
вредности и активности у људском (градском) свету. Та снага није склона ограничавајућем 
својству комплексног планирања, нити узбуњујућим идејама које урбанизам неминовно носи. 
Урбанистичко прилагођавање, у свом најбољем дејству, данас има карактер парцијалних 
хируршких интервенција које продужавају тежак живот у склеротичном или озбиљно 
преоптерећеном организму, или ређе, карактер помодне „естетске“ хирургије. Генералне 
превентиве и потпуног одржања градског организма у оптималној „wellness“или „fitness“ 
верзији, заправо нема, иако би то био главни задатак урбанизма па и разлог за истраживање и 
усмеравање појаве града у будућности. 

Теза 9. Град се, за сада, прилагођава и обликује  без интегративног урбанизма (или 
првенствено тако), ослоњен на узајамно дејство других ефективно делујућих институција, 
интереса и процеса и на њихове специјализоване, парцијалне захтеве. Урбанисти обављају 
техничко извршење тих парцијалних захтева уз обезбеђење „алибија свеобухватности“, 
„алибија економичности“, „алибија екологичности“ или „алибија естетичности“,, а највише 
„алибија законитости, прописности и стандардизације“ – јер политички процес може све то 
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да тражи у мањој или већој мери у оквиру својег маркетинга, пропаганде и обезбеђења и 
сопственог одржања8.  

Теза 9. Питање будућности града и његових елемената се неминовно појављује пред нама, 
јер спонтани развој оваквог града неће још предуго бити могућ. Промишљање елемената 
(садржаја и облика) града будућности је стога потребно и актуелно, иако не мора бити 
обавезно и тачно као предвиђање9.  
 
3. ГРАД БУДУЋНОСТИ ДАНАС: ДУБАИ И СЛИЧНО, КИНЕСКИ ПРАВАЦ ДО САДА  

 
Ако бисте питали који је град данас усмерен да буде икона специфично схваћеног урбаног 
футуризма, који тежи да носи бренд „града будућности“, мислим да би савременици, можда, 
истакли Дубаји у Уједињеним Арапским Емиратима. То се може оспоравати са разних 
становишта, али се може и прихватити указујући на одређене његове рашчлањене 
компоненте. Задовољимо се, за сада, са само неколико реалних, одмах видљивих особина 
које очекујемо и у „граду будућности“. То су:   
• наглашена амбициозност и свесна тежња ка недосегнутим примерима грађевина;  
• неограниченост средстава за реализацију замишљеног;  
• дизајнирана целина као велики ситуациони артефакт са новим елементима;  
• најмодерније технологије у инфраструктури и структури кућа и града;  
• унапред припремљена читава поља- четврти за далеку и блиску будућу градњу;  
• обликована силуета за визуелни ефект (кула – ракета; кула – једро; обликовани ситуациони 

план са симболичним ликовним елеменатима у води: круг – палма; елипса – свет: круг – 
полумесец са звездом). 

Речју, град као инфраструктура за живот, као ресурс за финансијска улагања и као 
естетски артефакт у целости! 
 

                                                
8  Сведоци смо у Србији процеса дезинтеграције раније освојених урбанистичких позиција, метода, 

знања и дужности. И појам „Урбанизам“, како се првобитно звало и само државно министарство се 
постепено хидротехнике, других инсталација, социологије, економије, уметности, геодезије... већ 
само да прати редослед поступака који иницирају и завршавају укључивање овлашчених органа и 
овлашћених специјалиста за поменуте уске области, као и форму корака, захтева за „услове“ и 
форму елабората које окупљају све ове фрагментарне делове на дугачком путу кроз „топлог зеца“ 
администрације – до издате грађевинске дозволе инвеститору као јединог истакнутог циља 
урбанизма.  

8 О томе можемо да још извесно време размишљамо индивидуално, самостално и слободно, са 
истраживачким задовољцтвом и без муке, јер оваква основна питања нису још увек подобна за 
обавезну рутину савремене академске обраде и њену стандардизацију кроз историјске развојне 
линије, статистичке анализе, референце о изворима и ауторским правима, масивне фусноте и 
листе литературе, позиве на документе, друге текстове, рецензије, а поготову не на организоване 
експерименталне случајеве. Ипак, мало академске рутине и истраживачких стандарда не може ни да 
шкоди.Почевши од серије закона од 2003 до данас, сада се од урбанисте више не тражи да сам зна и 
синтетизује основе архитектуре, пејзажне архитектуре, саобраћаја, конструкција, хидротехнике, 
других инсталација, социологије, економије, уметности, геодезије... већ само да прати редослед 
поступака који иницирају и завршавају укључивање овлашчених органа и овлашћених специјалиста 
за поменуте уске области, као и форму корака, захтева за „услове“ и форму елабората које окупљају 
све ове фрагментарне делове на дугачком путу кроз „топлог зеца“ администрације – до издате 
грађевинске дозволе инвеститору као јединог истакнутог циља урбанизма.  

9 О томе можемо да још извесно време размишљамо индивидуално, самостално и слободно, са 
истраживачким задовољцтвом и без муке, јер оваква основна питања нису још увек подобна за 
обавезну рутину савремене академске обраде и њену стандардизацију кроз историјске развојне 
линије, статистичке анализе, референце о изворима и ауторским правима, масивне фусноте и 
листе литературе, позиве на документе, друге текстове, рецензије, а поготову не на организоване 
експерименталне случајеве. Ипак, мало академске рутине и истраживачких стандарда не може ни да 
шкоди. 
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mall-burj-khalifa-in-dubai-the-tallest-building-in-the-world, преглед: Јун 2019. 

https://famedubai.com/city-guide/mall/dubai-mall-burj-khalifa-in-dubai-the-tallest-building-in-the-world
https://famedubai.com/city-guide/mall/dubai-mall-burj-khalifa-in-dubai-the-tallest-building-in-the-world
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Сличним путем се спрема и Саудијска Арабија (нови град „Немо“), и Астана (Нурсултан) у 
Казахстану, делови Сингапура и многи нови градови у Кини.   
Можда бисмо у Кини ипак били на бољем трагу него у земљама нафтних извора. Узмимо (од 
многих приметних) један од важних симптома за град будућности: железницу великих брзина. 
Осим изузетних инжењерских подухвата који се у Кини свакодневно реализују и објављују, 
најимпресивнија је организација и формирање мреже пруга великих брзина. До краја 2018. 
године активирано је (према „China discovery“) око 29.000 километара! Као у свим другим 
„најнапреднијим“ земљама заједно и од почетка! Осим тога, зачето је преко педесет сасвим 
нових планираних милионских градова (сем великих експлозија средишта и територија свих 
постојећих вишемилионских градова)10. Све је постављено, а много и великим делом и 
изграђено.  
 

 
 

Слика 4. Кинеска мрежа за возове велоких брзина (China High Speed Rail (HSR) Map & China Bullet Train 
Map 2020), https://www.chinadiscovery.com/china-maps/high-speed-railway-map.html, преглед: 14.04.2020. 

 
Шта је све то, ако није основа „Града будућности“?  Међутим, ако се усмеримо на позорницу 
будућности града преко ове, технички, развојно и градитељски данас најдинамичније, а 
управљачки најефикасније земље – Кине, уочићемо да су садржајне и обликовне промене тих 
градова односу на очекивани нови град, град будућности, неочекивано изостале. Иако изгледа 
као да за такве кључне промене има и средстава и знања и воље и јединствених 
организационих услова (речју, друштвених капацитета за реализацију такве велике промене) 
као и да се баш то и догађа када је у питању повезивање градова – правих, концептуалних 
промена ка граду будућности, у самом граду и у урбанизму још нема! 
 

                                                
10  О новим И ненасељеним градовима у Кини могуће је почети од приказа на: 

https://www.independent.co.uk/travel/empty-china-cities-12-eerie-photos-enormous-chinese-completely-empty-
people-ghost-towns-abandoned-a7982646.html, Преглед: октобар 2018. 

 

https://www.chinadiscovery.com/china-maps/high-speed-railway-map.html
https://www.independent.co.uk/travel/empty-china-cities-12-eerie-photos-enormous-chinese-completely-empty-people-ghost-towns-abandoned-a7982646.html
https://www.independent.co.uk/travel/empty-china-cities-12-eerie-photos-enormous-chinese-completely-empty-people-ghost-towns-abandoned-a7982646.html
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Слика 5. The Meixi Lake development, поред града Чангша ("Unborn Cities", no. 18. Kai Caemmerer, Pigment 
print, 2015.) Преглед: 31.10.2018.  Свакако је вредно уочити детаљ који указује на свест о нужности 
обликовне амбиције: средишње ниске тамне зграде су само пластика на високим белим зградама! Прим. 
М.Ф.    
 
Могуће је да све то није ни близу замишљеног и жељеног појма „Град будућности“ (са 
изузетком пруга великих брзина). Рекли бисмо да се некакав финансијско-техничко-
дизајнерски егзибиционизам наметнуо као живи град, као архитектура, као будућност 
града и људи. Ако смо очекивали да у овој серји примера пронађемо и истражимо највећи 
број зачетих облика за нове епохалне  формације градског и светског простора, изгледа да 
је то још далеко.11    
 
 
 
4. ГЛАВНЕ И ДЕЛИМИЧНЕ КЛАСИЧНЕ  УТОПИЈЕ УРБАНИСТА – ПОДСЕЋАЊЕ 
 
Нужно је да се подсетимо опредељених урбаниста у потрази за идеалним и будићим 
структурама града, јер се људско знање бави увек истим генералним садржајима, и мало је 
тога што на важну тему није већ речено у прошлости. Лондон, Париз, Чикаго, су предњачили у 
урбанистичком визионарству у 19. и раном 20. веку: Фурије, Овен, Е. Хауард, Е. Енар12.... Али 
ту су и А. Сорија (Мадрид), Сант Елија (Рим), а на посебан начин, са реализацијама током 
првих седам деценија 20. века (које су биле снажан покрет насупрот дистопији) – велики руски, 
немачки, аустријски, скандинавски, француски (са увођењем  нових делова градова са 
слободно стојећим зградама у отвореном простору), британски (са покретом комплетних нових 
градова), па и југословенски доприноси архитектури и урбанизму модерне (велики нови делови 
градова у свим републичким центрима, Београду, Загребу, Љубљани, Сарајеву, Скопљу,...) као 
мера и основа за поставлање реалних питања о новим облицима и о будућности града.  
Ипак, у домену позитивних, урбанистички синтетизованих утопија усмерених на будућност 
града, од двадесетих година 20. века, па све до седамдесетих, истрајли су и истицали су се 
више од свих, F. L. Rajt13 (до 1959.), Le Corbusier14 (до 1964.), а нешто касније и C. A. 

                                                
11  Међутим, када је у питању Кина, можда ће бити прилике да се касније пажљивије проучи и идеја 

“Појас и Пут” у којој се назиру  и неки  елементи који, на вишем структуралном нивоу, носе тражене 
клице будућности града.   

12  Eugène Hénard ређе навођен а важан је за „layered city“ концепт. Видети у: John W. Reps, THE CITIES 
OF THE FUTURE. Eugene Henard  http://urbanplanning.library.cornell.edu/DOCS/henard.htm. Преглед: дец. 
2018.   

13  Frank Lloyd Wright i његове референце су добро познате, а за ову прилику су највише коришћене према:   
http://www.mediaarchitecture.at/architekturtheorie/broadacre_city/2011_broadacre_city_en.shtml  као и: 
https://www.slideshare.net/ShreyaMahajan2/broadacre-by-fl-wright Преглед: нов. 2018. 

http://urbanplanning.library.cornell.edu/DOCS/henard.htm
http://www.mediaarchitecture.at/architekturtheorie/broadacre_city/2011_broadacre_city_en.shtml
https://www.slideshare.net/ShreyaMahajan2/broadacre-by-fl-wright
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Doksijadis15 (до 1975). Поменућемо, ради везе са каснијим додацима теми, само делиће 
познатих урбанистичких парадигми ове тројице најистакнутијих поборника, без објашњења и 
разраде. Врхунски уметнички ниво Рајтове архитектуре је увек прекривао његову 
комплетирану урбанистичку визију града будућности, мада ју је Рајт неговао скоро тридесет 
година кроз концепцијске пројекте „Broadacre City“ (изложба 193514.), унапређиване до 
употпуњеног нивоа у „The Living City“ (195815.). Рајт је за град-парадигму изабрао тешко 
преводив и директно придевски неодређен назив, претпостављамо, са намером да послужи 
као лична именица, као нови симбол са асоцијативним својствима, па се он ретко и преводи 
или објашњава у текстовима (ако бисмо баш морали да га преведемо на српски језик, можда 
би то били „Пространи град“, „Град широких простора“). „Broadacre City“12 је град урбаних 
породица које не дозвољавају да буду лишене права на свој део земље и одвојене од природе 
нити у метрополитенском граду будућности (право становника града је да живи на простору од 
најмање једног „акра“ – око 4050 м2, пола хектара). Потребна величина таквих градова не 
изазива код Рајта страх (он помишља на до 75 миља као полупречник, што можемо данас 
тумачити као сат вожње до центра) уз услов унапређених урбанистичко техничких детаља- од 
систематизованог грида аутомобилских магистрала и обавезних компактних тронивојских 
раскрсница на сваком чвору, све до нових (путних, шинских и летећих) урбаних возила.Високе 
зграде су код Рајта добре само за пословање, али и оне као удружени композициони симболи 
града, као ретке куле изузетних висина (једну миљу!), а не као међусобни такмаци у 
нагужваним кластерима. Оно што је данас битно у Рајтовој утопији је невероватно јасна 
визија о значају индивидуалне покретљивости, телекомуникација (посебно „електронских 
интеркомуникација“, како је назвао још невиђену групу медија која долази после радија и 
телефона)  и превласти високо стандардизоване машинске производње уједињене са 
научним открићима. Посебан тон данашњем читању даје осећај пресудног значаја који је 
давао одржању здравог човека, породице и одржању природе и контакта са њом кроз 
свакодневни рад и боравак на окућници. 
Његов такмац у дисциплини „град будућности“, Le Corbusier, је силовито изашао на сцену још 
1922. са, наизглед, сасвим супротно усмереним  „Озареним градом“.. Ту париске породице или 
индивидуе живе и у центру града, у високим и разгранатим солитерима, попут извучених 
снежних пахуљица, на зеленим јавним међупросторима. Такође, изнео је и друге посебне 
новине („Домино“, „Модулор“, „Јединице становања“, небеске зграде и ауто магистрале у 
конкурсу за Алжир) и „Атинску повељу“18. као манифест. Тиме је он постао метафора за теме 
„Нови град“ и „Град будућности“. Архитекти су Le Korbizjea обожавали, а социолози, и леви и 
десни, презирали (што би, можда, могли да кажемо и за Рајта у урбанистичком сегменту). 
Трећи чврсти заговорник промишљеног града будућности – Константинос Доксијадис, пророк 
„Екуменополиса“ и „Динаполиса“, заговорник „Екистике“ (данас би рекли науке о 
„одрживом“граду“), је наџивео прву двојицу, али на  жалост, не довољно. Као експонент малог 
националног и градског система (Грчка и Атина, гост у Канади и Детроиту, „Delos“.-овци уместо 
„CIAM“-оваца), је имао и несразмерно мање светског публицитета. 
Ове велике претходнике, на ужи и специјализованији начин, су наставили много мање утицајни 
Холанђанин Џон Хабракен16 („Носеће структуре“ и прилагодљивост стана кориснику), као и 
двојица америчких теоретичара. Први, Melvin Weber17, је још 1964. поставио дилему о садржају 
и облику града у ери информатизације и експлозије телекомуникација („Urban Place and the 
Non-Place Urban Realm“, 1964), али је и учествовао у практичном конципирању конкретних 
планова за „ Милтон Кинз нови град“, од 1967. који је претендовао да буде организован и као 

                                                                                                                                              
14  Le Corbusier, и његове  референце су, такође, познате, а за ову прилику су највише коришћене према: 

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6259&sysLanguage=fr-
fr&itemPos=193&itemSort=fr-fr_sort_string1%20&itemCount=216&sysParentName=&sysParentId=65         
Преглед: нов. 2018. 

15  Constantinos. A. Doxiadis; Doxiadis, C. A. (1970) Emergence and Growth of an Urban Region: The Developing 
Urban Detroit Area – A concept for future development (vol.3). Detroit: Detroit Edison Company, p. 356. 

16  John Habraken, prema;  N. J Habraken, Supports: An Alternative to Mass Housing (London: Architectural Press, 
1972). 

17  Melvin  Weber, можда први који је поставио питање о садржају и облику града у ери компјутеризације и 
експлозије телекомуникација и умрежавања ("Urban Place and the Non-Place Urban Realm", 1964) и 
друго, https://en.wikipedia.org/wiki/Melvin_M._Webber и  https://www.flickr.com/photos/smallritual/5787632371. 
Преглед: нов. 2018. 

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6259&sysLanguage=fr-fr&itemPos=193&itemSort=fr-fr_sort_string1%20&itemCount=216&sysParentName=&sysParentId=65
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6259&sysLanguage=fr-fr&itemPos=193&itemSort=fr-fr_sort_string1%20&itemCount=216&sysParentName=&sysParentId=65
https://en.wikipedia.org/wiki/Melvin_M._Webber
https://www.flickr.com/photos/smallritual/5787632371
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„град будућности“. Други, Кристофер Александер18, је последњи од ових класичних 
синтетичара, чији су теоријски текстови „Град није дрво“ (“A City is Not A Tree”,1965.), „Језик 
ткива“ („A Pattern Language“, 1977.) „Напомене о синтези облика“, „Заједништво и приватност“ и 
др., поставили важну групу питања о жељеном концепту „живе структуре“ града одмах и за 
будућност. 
Од целовито дефинисаних југословенских и српских архитектонских прилога утопијским 
скицама града будућности (ван реалних достигнућа примењеног урбанизма модерне у новим 
стамбеним блоковима од 1950-1980), можемо да истакнемо само један комплетан есеј: 
„Синтурбанизам“ Вјенцеслава Рихтера19, објављен почетком тих 1960-тих и одмах солидно 
прорађен у „Клубу младих архитеката“ на Архитектонском факултету у Београду. Потребно је 
да и аутор овог текста пријави свој рани есеј, потстакнут Доксиадисовим концептима, који већ 
тада дотиче ових преокупација, (развојни град, решеткаста матрица,...) а који је објављен још 
на крају периода „шездесетих“ (1970.)20. Од 1980-их до 2000-их година, јавља се затишје у 
појави и дефинисању нових концепата (експанзија либерализма и повлачење планирања су 
могући процеси у узајамној корелацији и према опадању интереса за будућност града), а после 
2000. их опет има довољно, али су орјентисани на еколошке фрагменте или су још непотпуно 
одвојени, заокружени и очишћени од утицаја „стархитектуре“, „смартовања“ и рекламирања 
великих консултантских компанија, да бисмо могли да појединачно препознамо главне носиоце 
урбанистичких утопија које тек долазе, у односу на поменуте велике претходнике. 
 
5. ПРЕГЛЕД ВИЗУЕЛНИХ ЕЛЕМЕНАТА „ГРАДА БУДУЋНОСТИ“ (ПРЕМА ИЗВЕШТАЈУ 

„ВИЗУЕЛНА ИСТОРИЈА БУДУЋНОСТИ“ ИЗ 2014. ГОДИНЕ) 
 

Од свих облика  размишљања и излагања о граду будућности, највише су присутна визуелна. 
И када су замишљена као најегзактнија, она су мањим или већим делом у свету илустрованих 
бајки и уметничких приступа. Такође, савременом визуелном имагинацијом будућег града 
квантитативно доминира естетски изванредан футуристички хорор. Вербалне имагинације су 
мирније и без драме, у лаганим еколошким сценама и комплексима, али и у набрајању 
фантастичних особина света неограничене дигиталне комуникације, интелигенције и 
управљања. У том обиљу, сасвим је довољно и визуелних представа који урбанистичким и 
архитектонским цртежом-пројектом говоре јасно о свом граду будућности. 
Најбржи начин да прегледамо досадашње архитектонске, визуелне и просторне компоненте 
комплекса града будућности би могао да буде преглед изванредног извештаја „Визуелна 
историја будућности“ (Nick Dunn, Paul Curreton, Serena Pollastri)21 који је сачињен у оквиру 
„Пројекта владе Уједињеног Краљевства да предвиди будућност градова“ 2014. године. 
Сама  чињеница да се о темама из наслова трајно брине у институцијама владе УК, је 
изванредно важна информација. Користило би да се и друге локалније националне и научне 
институције побрину на свој начин о деловима ове теме, али дотле је и овај допринос 
репрезентативан. Извештај ћемо искористити само фрагментарно и сасвим „невизуелно“, као 
специфичну базу већ уређених података и категоризација, да на најбржи начин, мерећи и 
бројећи неке његове примере (као својеврсни одјек „делфи“ поступка) приђемо садржајима 
теме „Будућност града“ (наредни поступци, коментари и закључци су слободна 
интерпретација овог аутора на основу материјала предметне студије, а не ставови саме 
студије) и уз бројчану анализу истакнутих појава као узорка. Од 94 укупно наведених 
(инспиративних и важних) визуелних прилога са примерима и основним описом (већина 
предходно поменутих класичних урбанистичких утопија је наведена и приказана и овде) 
коментарисаћемо детаљније само уопштени график рекапитулације обрађених случајева, по 
                                                
18  Christopher Alexander , whose theoretical texts  "A City Is Not A Tree", 1965, "A Pattern Language" (1977), 

"Notes on Synthesis of Form ", "Community and Privacy", have set up an important group of questions may be 
reviewed at : https://www.metropolismag.com/ideas/technology/the-radical-technology-of-christopher-alexander/ 
Преглед: нов. 2018. 

19  Vjenceslav Richter, “Sinturbanizam”, Mladost, Zagreb 1964. http://outsider.si/zigurat-umetnosti-1/   Преглед: 
окт. 2018. 

20  Miodrag Ferenčak: "Razvojni grad, mogućnost formiranja rešetkaste strukturalne matrice”, "Jugoslovenski 
institut za urbanizam i stanovanje u godini 1970.”, JUGINUS, Beograd, 1970, p. 51. 

21  „A Visual History of the Future“, Nick Dunn, Paul Cureton, Serena Polastri, Foresight, Government Office for 
Science, London, 2014.  https://www.gov .uk / government / publications / future-cities-a-visual-history-of-the-
future. Преглед: јун 2019. 

 

https://www.metropolismag.com/ideas/technology/the-radical-technology-of-christopher-alexander/
http://outsider.si/zigurat-umetnosti-1/
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темама и по времену појаве, датих међу последњим сликама: „Хронологија доминантних 
парадигми и категорија“ („Timeline of Dominant Paradigms and Categories“).  
 

 
Слика 6. Шест парадигми и њихови појединачни примери приказани у времену публиковања 

 

 
Слика 7. Двадесет и осам категорија из шест претходних парадигми, са означеним примерима. 
Претходни графици (слике 6 и 7) су према слици 96, стр. 126. у „ A Visual History of The Future“, Nick Dunn, 
Paul Cureton, Serena Polastri; Foresight, Government Office for Science, London, 2014.   
https://www.gov.uk/government/publications/future-cities-a-visual-history-of-the-future. Преглед: 15.06.2019. 
 
Шта се, између осталог, може јасно уочити? Прво, деведесет четири примера у распону 
времена од 1900. до 2014, именовано је и сврстано у 28 посебних категорија и 6 доминантних 
парадигми, а постављени су у два графика са осама које приказују парадигме и примере у 
првом графику, односно категорије градова будућности и њихову временску појаву и трајање 
појаве по категоријама („дуговечност концепта“) у другом графику. Друго, као парадигма са 
највећом заступљеношћу и трајношћу истиче се „Регулисани град“ (град са интеграцијом 
аспеката сеоског, отвореног и зеленог простора и живота у укупном градском ткиву, а којој 
припада и „Вртни град“, као најзаступљенија и најтрајнија од свих категорија). Осталих пет 
дефинисаних и именованих парадигми су: Хибридни, Еколошки, Неформални, Флексибилни и 
Слојевити град. Треће, пет првих (од 28) најтрајнијих посебних категорија које су 
претстављене визуелизацијама градова будућности су: Вртни, Пловећи, Слојевити, 
Механички и Вертикални град. Ове категорије се појављују, готово, кроз читав временски 
распон (од 1900. до 2014. године). Четврто, три најстарије категорије су: Вртни, Пловећи и 
Слојевити град, а три најновије категорије су:  Вртни, Слојевити и Кибернетички град. 
Пето, ако пратимо периоде од по 20 година у датим графицима, приметићемо да се најгушће 
груписање појава јавља у периодима 1960-1980. („шездесете“ – 34 од 94 примера) и од 2000-

https://www.gov.uk/government/publications/future-cities-a-visual-history-of-the-future


 
 

         Град будућности:мала дискусија о деловима великог питања 
 

 15 

2014. („Двехиљадите“ – 28 од 94 примера), док се у периоду од 1980-2000 јавља значајан пад 
интересовања за конципирање „града будућности“ („осамдесете“ – 9 од 94 примера). У првом 
периоду концентрације („шездесете“), највећи број појава припада парадигми „Слојевити град“ 
(Layered city), а у најсвежијем периоду („двехиљадите“), парадигми „Еколошки град“.  
Овако приказани концепти, графици и примери поменуте студије омогућавају (подстичу) лака и 
инспиративна размишљања о теми „град будућности“. Пре свега, „Регулисани град“ као 
парадигма и њена најтрајнија категорија – „Вртни град“, су незаобилазни као материјал и 
историјског и актуелног урбанизма и града будућности. Такође, мора се имати у виду и 
„Слојевити град“ као једна од трајних опсесија урбаниста 20. века. Најзад, „Еколошки град“ је 
доминантна идеја актуелног периода, дакле парадигма у додиру са блиском будућношћу, па је 
логично да се очекује и велико учешће њених елемената и „граду будућности“. 
Да сведемо и појачамо наш главни закључак на основу ове анализе:  
A. Град будућности је, пре свега, регулисан град.   
B. Квалитети вртног града се појављују као трајна особина и циљ доброг града.  
C. Слојевити град је вероватан концепт и за зграде и, нарочито, за коридоре кретања који 

треба да се концентришу и суперпонирају у простору. 
D. Еколошки град је недискутабилан као захтев ширег концепта одржања услова за 

опстанак. 
Од осталих често помињаних категорија, концепти „Вертикалног“, „Пловећег“ и „Механичког/ 
Кибернетичког“ града (што би требало и да је једна иста визија само са узастопним 
технологијама) постоје у фрагментима и у зачецима на многим местима и савременог и 
историјског  града . Шта су куле у CDB до клијање за „Вертикални град“? Шта су Венеција и 
Амстердам, бројни вештачки језичци са вилама у Дубаију и Мајамију до „Пловећи град“? Шта 
су сталне понуде за „smart ово или оно“, до понуде елемената за „Smart City“? И то су, између 
осталог, детаљни варијетети специфичних градских форми који ће се појављивати на разним 
местима и околностима и у граду будућности, али четири првоистакнута концепта ће са 
великом вероватноћом задржати примат као основна својства града будућности.  
 
6. ПОВРАТАК ОСНОВНОМ: ТРАЈНЕ ПОТРЕБЕ ИНДИВИДУАЛНОГ И ДРУШТВЕНОГ БИЋА 

КАО ОРЈЕНТИР ЗА ГРАДСКЕ ОБЛИКЕ  
 
Питање иманентних потреба човека (и породице?) ће ускоро опет постати важно, а одговори 
потребни и уважавани. О теми „будућности града“ више не можемо да доворимо без 
најминималнијег светла или осврта у том правцу. Које су то наше иманентне потребе на које се 
можемо ослонити као трајне и које могу бити ослонац у питањима о граду будућности?  
Да не би компликовали расправу у туђем специјалистичком домену, употребићемо ауторитет 
ставова Абрахама Маслова22, класичног вишедеценијски провераваног психолога и подсетити 
на елементарно. 
Маслов утврђује да су људи мотивисани да постигну одређене потребе и да неке потребе 
имају предност над другима. Генерално, људске потребе се могу разврстати у пет група и 
постоји јасна хијерархија између њих. Идући од најниже до највише. Те групе су физиолошке 
потребе; потребе за сигурношћу; потребе за припадношћу; потребе за уважавањем 
и потребе за самоостварењем. Ако то прихватамо као индивидуалну основу деловања, ове 
потребе су и критеријуми за функционалност облика организације града, од најситнијих до 
најкрупнијих елемената. Наравно, и обрнуто.  Ако се неки посебни техничко-економско- 
политички облици наметну као доминантни и трајни, они ће утицати на формирање облика и 
садржаја људских индивидуалних потреба. 
Шта можемо овде да додамо, да бисмо се приближили теми истраживања? Само кратак 
акцент и коментар на елементима који ће можда бити значајније кориговани као садржај или 
облик у “Граду будућности”, а за које сматрамо да треба да задрже одређена трајно позитивна 
својства И облик мотивације.  
 

                                                
22  Maslow, Abraham, H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-96 
 

http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
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Slika 8. Масловљев дијаграм људских мотивација, интерпретација за нас, Др Петар Војводић    
https://www.psihocentrala.com/zivotne-teme/nasa-hijerarhija-zivotnih-potreba/. Преглед: 10.12.2019. 
 
Да би избегли неспоразуме могућег сопственог погрешног превода, оставили смо у тексту и 
нивое дијаграма са појмовима на енглеском језику: Physiological needs: air, water, food, shelter, 
sleep, clothing, reproduction, physical recreation. 
Физиолошке потребе: Ваздух и вода су до сада добили добили трајне облике коришћења. 
Храна и вода за пиће ће највише бити достављана у стан од специјалиста (али изузетно и 
припремана из задовољства код куће и у ресторанима). Стан ће се, као контејнер за већину 
физиолошких потреба, вратити класичним квалитетима трајног породичног стана (он сада 
тежи привременом изнајмљеном стану или стану за самца), нарочито у типу “ниска спратност – 
високе густине” (“low rise – high density”). Сан остаје обичан и природан, као и, надамо се, секс 
и репродукција. Међутим, време је за продор рационалних новина у одевању. Радикална 
хипотеза: Због очекиваног провођења више времена у отвореном, технологија ће морати да 
произведе потпуно функционалну перолаку горњу заштитну одећу (и капуљаче и чизме) која 
ће се боље прилагођавати свакој спољној ситуацији (време је да кишобрани, пелерине, зимски 
капути и јакне добију комплетнију замену у универзалном, можда И климатизованом, 
комбинезону), а која се  лако скида, облачи и пакује у торбицу са основним стварима које 
појединац носи свуда са собом. У физичку рекреацију у граду ће се у великој мери укључити 
обавезна масовна употреба индивидуалних био-електричних лаких возила (уместо физички 
пасивних аутомобила, због чега смо помињали И везане промене у одећи). 
 
Safety needs (personal security, family security, employment, resources, health, property); 
Сигурност: Овде се могу очекивати радикалне промене. Оне би потицале првенствено од 
потпуне информисаности институција колективне заштите (у реалном времену и трајно 
забележено кроз системе праћења, посматрања и реакције на позив свих појединаца и група у 
јавном простору), а у вези са могућим криминалним поступцима према појединцима или 
породици или имовини. Нажалост, то подразумева да концепт потпуне анонимности и 
приватности појединца буде сужен, а ово је данас  сасвим непожељно, јер је прихваћено као 
нормално и “демократски”, да су постојећа држава и њене институције сигурности 
корумпиране, поткупљене, садистички орјентисане према појединцу, отуђене и зле. Под 
предпоставком да ова темељна  контрадикција буде решена, вероватно је да би безбедност 
појединаца и смањење криминалних аката било у граду будућности  изузетно високо. 
Сигурност запослења и развоја малих, индивидуалних послова би се повећала кроз велику 
могућност самозапошљавања и понуде и тражње многих повремено потребних послова – што 
отвара интернет својим информацијама и мрежама. Ако је претходно реално, можда је ово та  
група потреба на коју ће будућа информатизација у граду имати највећи практичан утицај. Она 
би, са своје стране, ослободила  граданина и град будућности од стега криминала, насиља и 

https://www.psihocentrala.com/author/petarvojvodic/
https://www.psihocentrala.com/zivotne-teme/nasa-hijerarhija-zivotnih-potreba/
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атмосфере опасности и неслободе у кретању и контактирању дотад непознатих личности И 
ситуација (што је једна од најистакнутијих негативних својстава и опсесија у градовима данас). 
 
Love and belonging (frendship, intimacy, coupling, family, sense of connection);  
Љубав и припадање: У овој групи потреба, остаје да се надамо да су актуелни и агресивно 
рекламирани трендови и девијације пролазни, да се ова (за опстанак и напредак врсте хомо 
сапиенс сапиенс одлучујућа) група потреба (у оквиру које се креће већина интегришућих 
мотива и предмета жвотних задовољстава, мотиви налажења жељеног или животног 
пара, мотиви свеколике културе и уметности на свим просторима) не отуђује даље, него 
враћа на своје позитивне и одрживе психолошке основе. Рационално је претпоставити да ће 
се најезда егоизма, порнографије, промискуитетности и несавесности појединца према 
другима и свету, толеранција и игноранција неморалних концепција и стремљења истрошити и 
свести на прихватљиве изузетке, облике и уске  маргине личности и друштва.  Утицај на 
ренесансу градских потенцијала би тада био свестран, велики и разумљив. Потреба да 
уводимо нове форме станова, елемената и ткива града би се свела на развој, побољшање, 
упознавање других облика и избор и примену одговарајућих- из неизмерног историјског и 
географског блага урбаног човечанства. Исто важи и за јавне просторе и социјализујуће 
институције града (стазе, улице, тргове, паркове, сале, игралишта…).  И овде, као и код 
разматрања нужних новина у вези са физиолошком потребама, сматрамо да би основни тип 
урбаног хабитата (“ниска спратност – високе густине”)    
 
Esteem (respect, self-esteem, status, strength ,recognition, freedom);  
Поштовање и самопоштовање: Ово је најсложенију ниво потреба, јер је као позитивна 
потреба битан за квалитетну индивидуу, али се та потреба реализује и преноси много шире и 
синергијски: на пара (партнера), на децу, на породицу, друштвене групе (добра суседства и 
крајеве – лоша суседства и крајеве), предузећа, тржишта, спортске тимове и првенства, 
хијерархију појединаца, статус звезда и генерала, политику, министре, председнике, државе, 
ратове – укупну друштвену структуру и укупну светску организацију, па на крају и на садржај и 
форму града. Велико (највеће) богатство је истовремено велико (највеће) достигнуће за 
стандардног појединца, из чега произилази и потреба (системско својство за изабране) за 
неограниченим, тоталним, богатством по сваку цену, без дељења са другима и без граница. 
Цена може бити паклени мегалополис, или климатске промене, или регионални, или светски 
рат, или генетска, или културна деградација, све једно- предност има богатство и његова 
концентрација. Са нашег ужег, урбанистичког становишта, ово је зона мотивације са највећим 
екстремима и са највећим могућностима за девијације и манипулације са потребама. Такође, 
потребно је да се истовремено води борба са два разорна урбана екстрема: неприхватљивом 
бедом и неприхватљивим луксузом. Из ове групе потреба проистиче велики број детаља који 
обликују предмете, простор и односе у граду, које сада не можемо понаособ ни да помињемо, 
а камо ли да анализирамо њихов могући утицај на појаву нових или одржање старих форми у 
граду. Више смо пажње обратили на утицај моћи и њених екстрема у негативном контексту, 
него на позитивне утицаје ове групе потреба на организацију града, а они ће бити подједнако 
битни (одавде, на пример, потиче и, у почетку скромна, дисциплина рециклаже, а касније 
велика, свеопшта, битка за еколошку одрживост града и планете).   Зато, оно што треба, јесте 
да при анализи урбаних елемената проверавамо и имамо увек у виду утицај ове групе 
потреба, као и масовност или снагу њихових носилаца на догађаје и промене.  
 
Self-actualization (desire to become the most that one can bee); 
Самоактуелизација: Овде смо на самом врху дијаграма потреба по Maslow-у. Зона 
доследног преплитања са супер-егом (према Freud-u), зона еманципације појединаца (према 
Марксу), само-актуелизација остварена код многих појединаца у граду (по правилу у великом 
граду), доноси нове културне и цивилизацијске квалитете. Град мора да буде погодна средина, 
инкубатор, за самоактуелизацију за своје грађане. Новина ће, за град будућности, бити у томе, 
што ће свако његово место бити приближно једнако способно да подржи развој ове групе 
потреба, а не само величински највећи градови И њихови мега-центри са највећом понудом 
институција и акција науке, културе, уметности, спорта, партиципације у важним процесима. То 
се очекује, наравно, захваљујући мрежама и технологијама за пренос и приказивање података, 
артефаката и знања без просторне дискриминације, као и захваљујући мрежама лаког и брзог 
кретања кроз градски простор, без тегоба данашњих центара и периферија-подједнако. Да би у 
овом нивоу, власници најконцентрисанијих богатстава и моћи могли да дају свој велики 
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позитивни допринос (уместо великог негативног за који се сумњиче), биће потребно да се и 
њима промене и хуманизују услови одржања у високим орбитама, данас, нетранспарентне 
моћи. Организација будућег града ће битно зависити од тога. 
У Maslow-љевим зонама мотивације нисмо нашли погодно место за разматрање утицаја села 
на формирање личности и на њене потребе, па је нужно да то истакнемо сада. Процес 
неуправљане урбанизације лагано избацује село као потребну форму хабитата, јер велики 
град другачије и профитабилније  решава и производњу и дистрибуцију и потрошњу роба, 
новца и других тржишних и спекулативних  вредности. Међутим, постојање села као врсте 
културног, педагошког и егзистенцијалног феномена има изузетан значај за људе, посебно за 
оне у граду. Иако звучи као оксиморон, обезбеђење села у будућем граду (или поред њега или 
изван), ће бити једна од његових најважнијих морфолошких специфичности И обавеза.  
„Град будућности“ ће морати да прихвати и обезбеди претходне предуслове својим 
становницима. Како ће се међусобно сјединити претходна структура потреба и претходна 
структура града, улица кућа и људи са епохом потпуне дигитализације, информатизације, 
роботике , тоталне и свемоћне логистике, путовањима и окупљању „профила“ и „аватара“  
уместо људи, остаје да се организовано прати, размишља и експериментише. Такође, ако су 
претходна стања и парадигме о будућем граду значајно окупирала урбанисте а узнемиравала 
социологе, мислимо да се у наредном периоду велика питања постављају пред психологију, 
антропологију и друге секторске науке које су до сада биле дистанциране од грађених 
структура и инфраструктура града и урбанизма, па одатле треба ослушкивати продуктивна 
питања и одговоре.  
 
7. КОМПОЗИЦИЈА ГЛАВНИХ ОСОБИНА И ЕЛЕМЕНАТА УРБАНИСТИЧКЕ ТЕХНИКЕ ГРАДА 

БУДУЋНОСТИ КОЈА ДОЛАЗИ    
 
Не може се текст завршити на овомпретходном. Лако је и удобно објашњавати апстрактне 
услове и везе на основу онога што видимо или наслућујемо. Проблем је описати (требало би и 
нацртати, што сада нећемо постићи) конкретне, појавне форме и елементе који чине Град 
будућности.  Потребно је наговестити, илустровати примерима појединачне урбане форме и 
скуп форми које би заједно и у маси могле да чине описану завршну  трећу фазу треће 
формације, па донекле и четврту филогенетску формацију града, односно „Град савремене 
будућности“. Зато што је ово урбанистички текст, а та дисциплина тражи стварну или 
имагинарну загледаност  унапред, по својој изворној природи. И велике заблуде, грешке или 
непознавање важних чињеница, погрешни закључци о важној теми, ако се изнесу у уређеном и 
јасном облику, могу допринети њеном унапређењу – као предмет оповргавања или 
потврђивања, а свакако као потстицај за превазилажење бољим предлозима. 

Ф.1. Прва група особина будућег града, (после зрелог, природног исцрпљења фазе 
безграничног профитерског либерализма и концентрације моћи за манипулацију 
становништвом и ресурсима анонимним средствима и у анонимним рукама), требало би да 
буде и повратак на могућност да људи управљају деловима за њих релевантне урбане 
структуре. То  им је сада одузето, са оправдањем да тржиште, предузетништво и профит то 
знају и раде боље, јер су за то системски витално мотивисани- и на нивоу масе и на нивоу 
елите. За напредак у том правцу морамо да рачунамо на  освајање виших нивоа демократије и 
демократске културе,  као и на снажење позитивне улоге правне, праведне и просвећене 
државе, на повећање личног доприноса (да баш тако, личног, сопственог доприноса, ма како 
мали и безначајан изгледао) локалној и светској култури, а и на ограничавање неограниченог 
присвајања моћи по основу концентрисања глобалних богатстава и ограничених природних 
ресурса у нетранспарентним приватним „облацима“.  Уобичајен методолошки и технички појам 
за ову особину у урбанизму је „демократија“ и „партиципација грађана“, али стварна, не 
формална. На њу не рачунамо као на данас присутну и развијену појаву, али је наш посао 
управо да је развијамо, а не да је игноришемо.  
Као важан део ове особине појавила би се другачија рационализација градске одрживости и 
историчности зграда и ткива. Постојеће зграде, групе зграда и делови града не би се 
замењивали новим , вишим и гушћим само (и увек) ако то некоме доноси профит, него само 
ако се не може унапредити да буде смислено, лепо и функционално. То значи да је стална 
реконструкција културне и еколошке одрживости и прилагођавање постојећег новим 
аутентичним потребама основни покретач уређења. Не повећање броја јединица, 
величина, промета цена и профита . То може да важи за ефемерне и покретне предмете и 
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робе, али не и за трајну организацију основе града и хабитабилних мрежа у планетарном 
простору. 

Ф.2. Друга група особина је повећање реалне индивидуалне слободе избора места и облика 
становања, радних активности и простора социјализације. Нема једног идеалног облика и 
величине стана, суседства, трга/улице и града. Потребно је да постоји права мера и позиција 
малих породичних кућа без окућница, а са минималним двориштима (LR/HD, ниске куће – 
високе густине); са окућницама (LR/LD, ниске куће – ниске густине); вишеспратних 
кондоминијумских стамбених зграда различитог нивоа опреме (HR/MD, високе куће – средње 
густине); апартманских станова такође различитих нивоа опреме (HR/HD, високе куће – високе 
густине) и њихови бројни квалитативни варијетети, каквих је препуно историјско и светско 
искуство. Потребна је развијена понуда социјално помогнутих станова у свим претходним 
облицима; као и велика, простудирана и друштвено помогнута брига о квалитетном  
становању и животу старих особа ван породице. Социјално становање је једно од ретких 
савремених достигнућа на трагу будућих градских облика. Неки од најбољих примерака 
авангардне уметности у архитектури су остварени у овој дисциплини. Са претходним, 
паралелно иде потреба и могућност добре организације сопственог, индивидуалног или 
породичног посла у претходним облицима становања као и  многобројне вишеспратне 
пословне и производне зграде са великим бројем јединица за микро и мала предузећа 
најразличитијих врста и облика (у централним деловима или усред стамбених зона). Класични 
облици и позиције објеката за позитивно развијене градске активности (производња, 
пословање, култура, управа, здравство, просвета, рекреација, забава, комуналне службе) се 
подразумавају и даље. Организовано и високо способно друштвено и урбанистичко 
планирање, са сврсисходном партиципацијом заинтересованих,  су нужни координатор за ове 
захтеве. Само тржишни механизам понуде и тражње и приватне конкуренције произвођача и 
креатора услуга, као и профитног коришћења градског земљичша и грађевина, неће бити 
довојлан за одрживи развој у будућем граду. Држава-друштво ће морати да поставља своје 
јасне програмско-планске захтеве пред приватни сектор у погледу разноликости и квалитета 
понуде, за узврат да му нуди припремљено планирано земљиште (у „браунфилд“ или 
„гринфилд“ облику), а ниједно од њих не треба да буде предмет профитних спекулација и 
стицаја околности, што је карактеристика данашње фазе. 

Ф.3. Трећа група особина је адекватна и економична доступност свакој урбаној  јединици 
(стамбеној, пословној, рекреативној, управној,...) и сваком појединцу у њој, (као и њеним 
системима, базама података и приказима стања) за три основна облика: 
• помоћу телекомуникационих линија и мрежа, са једне стране;  
• помоћу мрежа доставе предмета и роба од извора до циља са друге стране и; 
• помоћу мрежа оптимализованог кретања људи између жељених тачака са треће. 
Све претходно већ постоји, али ће оптимализација (због омасовљења нових форми 
индивидуалне производње, дистрибуције и транспорта) тражити и физичке промене у граду, 
или свакако бољу организацију града. Она се мора тражити и на парцели и блоку, али нам се 
чини да је ниво „суперблока“ онај на којем се могу очекивати видљиве урбанистичке акције и 
промене карактера ткива (реорганизација густине и висине градње, отсуство аутомобила уз 
сваку кућу, уређење приступа до тачака јавног превоза и до гаражних силоса и сл.).  
Ф.4. Четврта група особина настаје као део претходне. То је проучена и планирана 
стандардизација светског простора, стандардизована и тотална решетка мерних јединица за 
простор. То је систематична техничка организација мреже кретања кпоз простор у граду и 
између градских центара, кроз просторне мреже мегалополиса. То је и гарантована 
организација и стандардизација одржања великих природних зона изван мреже мегалополиса 
и унутар појасева планетарне решетке. То неће моћи без ефикасне светске организације, на 
пример: UNASSH (United Nations Agency for Standardization and Sustainment of Habitat), која би 
имала прерогативе сличне светским министарству. Неће се и не треба очекивати да се таква 
планирана мрежа одједном и (или у одређеном периоду) реализује и физички стави у 
употребу, али би послови око организације, знање о њеној сврси и конфигурацији, као трајни 
потенцијал простора и активности људи, довео до низа рационалнијих решења и понашања у 
краткорочним фазама. Уређена структура и хијерархија између нових јединица- која тиме 
настаје, даје могућност битних прорачуна и рационалног управљања урбанизованим зонама и 
земаљским регијама, али и дневним локалним политикама и акцијама.  
Има ли ту још нечега што уопште може да се уради на нов начин, кад је све већ данас 
изграђено и повезано (урбанисти утописти воле да оставе по страни постојеће и да поставе 
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све ново по мери њихове утопије)? Па има. Све се и сада и ускоро и непрестано гради, 
проширује, денивелише горе или доле. Нове LRT, метро, регионалне железничке линије, пруге 
за возове великих брзина, нови аеродроми и прихватни терминали, нова експериментална 
возила  и системи  се развијају и граде високим ритмом, али то  су појединачни пројекти  који 
се рађају и допуњавају град један иза или један преко другога, слободно, стохастички (или 
хаотично, према специфичностима локалног система). Међутим, град будучности ће тражити 
смислену концепцијску координацију свега тога и на дуги рок (а то је планирање будућег 
града), па макар и са постојећим и већ познатим елементима. 
Умножавање претходних средстава и њихових мрежа тражи  уређену „решетку“  између  веза 
и чворова у граду, као и таксономију посебних јединица и њихових варијација, и конвенцију о 
јединицама мере и модуларној координацији за просторну организацију светских урбаних 
простора. Уједно, потребно је приближавати поимање и коегзистенцију просторних величина у 
свакодневном коришћењу у граду, које је још увек разапето између „метричког“ и 
„империјалног“ поимања. То ћемо илустровати (као пример предмета истраживања и 
одлућивања, не као конкретне величине) наредним  елементима и њиховим  стандардним 
дужинама у низу: 
A. Парцела (квалитативно нове врсте и власнички концепти градских парцела, не само мере, 

6-100 м);  
B. Градски блок (суседство, ¼ миље или 400 м); 
C. Градски суперблок (сектор, једна миља или 1666,6 м или 10/6 км);  
D. Градски крај (township/тауншип, 6 миља или 10 км);  
E. Град (чвор, 2 тауншипа, 12 миља или 20 км);  
F. Метрополис (4 тауншипа, 24 миље или 40 км);  
G. Мегалополис (збир и комбинација претходних величина повезаних решетком у део 

појаса),  
H. Појас мегалополиса (део решетке);  
I. Решетка мегалополиса (регијска, континентална, светска структурална подлога 

Геополиса, повезаног светског града); 
J. Северни и Јужни Геополис (повезани појасевима север-југ, у међупросторима трајно 

заштићених простора од нових енклава или напредовањима урбанизације).  
Решетка мегалополиса, наравно, мора да на миру оставља велике екстерне неурбане 
међупросторе. Они би, по природи ствари, требало да буду врло различите величине и 
карактера. Од поларних капа, океанских пространстава, полутарских појасева, Амазонских 
шума, Сибирских просртанстава, Афро-Азијских пустиња и прашума, преко заштићених 
великих пољопривредних и шумских зона, паркова природе, до бројних великих, 
континентално значајних отворених простора (између мегалополиса и појасева – Стеновите 
планине, Анди, Алпи, Кавказ, Хималаји и други). У зонама густе решетке мегалополиса, 
постојали би трајни мањи отворени, неурбани, међупростори. У њима би могла да се одржава 
свесно чувана природа, све што не може да буде унутар стандардизовано густо насељене 
урбане структуре (макро енергетика /класична и алтернативна/, макро индустрија и рударство, 
локална интензивна пољопривреда, рециклажа органских отпадака,...) и све (или свако, 
укључујући салаше, задруге и засеоке) што не жели да буде унутар блиског  града.  
Планирање урбане решетке мегаполиса је нужно, а оно аутоматски намеће и квалитетно 
просторно планирање међупростора, самим тим и усмерено изучавање и организовање 
земаљских друштава за рад у сличном правцу. Сматрамо да је то најистакнутија особина 
будућег града, од које могу да се лакше развијају други правци развоја и одржања људског 
хабитата.   

Ф.5. Пета група особина је унапређење техничких видова и облика комуникација и кретања 
(саобраћаја) у оквиру претходних ентитета мегалополиса. Особине везане за 
телекомуникације,  њихове нове и старе мреже, интернет и мобилну телефонију, даљинско и 
аутоматско управљање процесима и механизмима између тако повезаних простора, нећемо 
ни покушати да елаборирамо, осим што мислимо да ће они довести до проширења слободе и 
избора места становања, рада и социјализације, као и до смањења фреквенције обавезних 
дневних путовања (иако сада изгледа да се све креће у супротном правцу).  
Материјално одређен транспорт почиње од водног и авио саобраћаја. Први за сировине и 
производе, други за путнике. Чини се да су они чврсто постављени и  уобличени, да мреже 
мегалополоса почињу од историјских лука и да путовања на највеће удаљености у светској 
мрежи припадају њима. Испод тога, уређена форма копнене, континенталне мреже 
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мегалополиса, после аутопутева, даје изразиту предност возовима великих брзина и њиховом 
кретању по великој решетки (па је то већ сада врста са наглим развојем и улогом). Путнички 
шински (свакако фиксно трасирани) саобраћај се може сматрати сигурном доминирајућом 
граном масовног градског и регионалог превоза, а његове денивелисане или издвојене 
надземне верзије би имале већу заступљеност од подземних (не због цене, него због 
неповољног утицаја на људе у дугачким путовањима, која ће бити неминовна у 
мегалополисима сваких пар дана).  
Индивидуални аутомобил, вероватно, остаје симбол породице и индивидуе (као стан и соба), 
али заиста симбол, не толико важан и обавезан за функционисање,  као данас (изузев у 
сеоским насељима и за ванградске објекте). Паркирање индивидуалних аутомобила класичног 
формата није замисливо у оквиру стамбене или пословне зграде. То ће морати да буду 
колективни силоси са аутоматским уносом и економичним смештајем возила изван суседства, 
до којих се долази малим, личним, превозним средствима. Ми смо сада обузети транзицијом 
(за сада) малих возила са моторима са унутрашњим сагоревањем – на возила на електрични 
погон. То је прекрило истовремени прелаз на технологије аутоматског вођења аутомобила по 
аутопутевима великог капацитета, или по оспособљеним путевима нижег нивоа (тренутно се 
рекламира, углавном, аутоматско паркирање и кочење пред блиским препрекама). Међутим, 
аутомобилска индустрија је спремна за такав развој – али то неће напредовати без 
националне и наднационалне координације и планирања у изградњи инфраструктуре. У 
сваком случају, градска мрежа саобраћајница са аутоматским вођењем возила између две 
задате тачке, са рачунарским вођењем сваког возила у мрежи, јесте неминовност на коју треба 
рачунати. Колике се резерве крију у уређеном и координирано вођеном саобраћају сваког 
појединог возила у великом (и данас загушеном) граду, није тешко предочити.  
Али, без обзира на сву аутоматску координацију при употреби аутомобила, до стана, 
посла, ресторана и хале – неће моћи аутомобилом да се дође са врата на врата, без 
пешачења и посредног превозног средства малог формата и велике манипулативности. То 
су она возила која захтевају мали простор и у вожњи и за паркирање – (мини скутери, бицикли, 
трицикли, колица од којих сви укључују допунску мишићну снагу корисника и снагу електричних 
батерија и мотора), укључујући новину коју називамо „Mobileta“, што би био склопиви трицикл-
стплица, са електро и био погоном, који би ишао са корисником у возила, зграде и паркове и 
служио да носи личну опрему и мобилијар корисника и у возилима и у зградама, или су то 
посебна локална јавна возила као аутоматиyовани посредници у трансферу. У том смислу, у 
оквиру суперблока кретање се може замислити као доминантно немоторизовано: пешачко, 
бициклима, посебним колицима и сличним средствима, личним или на јавном располагању 
кроз јавне интегрисане (или ексклузивно пешачке улице и просторе) без великих и опасних 
возила.  Али то захтева и одличну логистику масовних размера, одлично дневно планирање, 
али и озбиљно дугорочно урбанистичко планирање.  
Могуће последице на форму града и његових елемената су бројне и отворене за 
размишљање. Поменућемо само једну значајну. У оквиру „суперблока“, може се лако 
замислити велики број одличних варијација LR/HD, LR/MD, i LR/HD стамбених група (ниске 
стамбене јединице великих, средњих, или малих густина), њихове међусобне комбинације, и 
комбинације са  другим урбаним типовима и садржајима који су наслеђени или се траже у 
актуелном репертоару. То уједно значи да би се могли замислити развојни модели у којима се 
простори постепено (и плански помогнуто) трансформишу из старих у новије облике, јер је 
промена чврсте урбане структуре, од лоше затечене у пожељну нову, јесте један од највећих 
проблема градског развоја. Наравно, уз претпоставку да се вредни градски крајеви, блокови и 
парцеле и куће неће уклањати и замењивати само ради профита анонимног инвеститора, него 
ради промишљене потребе друштва (која, наравно, треба да  укључује и планиран профит на 
уложени капитал у разумну економију развоја).     

Ф.6. Шеста група особина је масовна и обавезна локална  примена већ познатих еколошки, 
социјално и економски разумних облика на реконструисаним  и новим елементима града, на 
већини зграда, улица и осталих простора. Између осталог, то су : Зелени кровови и фасаде 
(нарочито северне) свуда и обавезно; соларни фотонапонски (или интегрисани) панели на 
горњим, осветљеним ,деловима јужних фасада и деловима кровова (када нису обавезно 
зеленило); обавезни процент партерног зеленила на свакој јавној или посебној парцели, као 
и позитивна водопропусности застора; организација подземних волумена земљишта за 
сезонско складиштење и коришчење разлика у топлоти за грејање и хлађење; масовна 
рециклажа топлоте, воде и отпадака до крајњих рационалних могућности и опет: Сунце, 



 
 
I Град и урбанизам у контексту светских перспектива и глобалних токова 
 

 22 

небо, чист ваздух, присуство земље, зеленило и чиста вода, пажљиво неговане стазе, 
пјацете,пролази, перивоји за кретање људи, видиковци према спољним градским и 
природним мотивима и унутарградским вредним артефактима, графички и локални 
информациони панели и прикључци за апликације, који омогућавају сваком посетиоцу да зна 
где је и шта може. 
 
8. НА КРАЈУ  
 
Овде је било пуно речи, навода и илистрација о разним фрагментима скупљеним из разних 
извора, углавном познатих, многа су и понављана, скоро општа места за политику, за технику, за 
град, па и град будућности. Па шта би, онда, ту било ново и битно за схватање и обликовање 
даље урбане морфогенезе, за схватање карактера града будућности? 
Само једна ствар: научно аргументовано, озбиљно, савесно и организовано урбанистичко 
планирање града као друштвене и техничке целине и просторно планирање мрежа и поља 
мегалополиса и светских међупростора (као симбиозе великих вештачких и природних целина 
и процеса), без обзира на отпоре, супротстављање и тврдње да је то противно пожељном 
економском развоју (читај: профиту од злоупотребе дегенерисаног градског и приградског 
земљишта) – а чега, до сада, још није било ни у оперативним замислима!  
Пранирање, стандардизација и координација мрежа је тај нови облик и задатак за који 
мислимо да треба да постоји – а њега, реално, још нема. Светска организација за 
стандардизацију урбаних мрежа је нужност.  
То је и услов за генезу нових форми у граду будућности, јер природних, спонтаних, а одрживих 
утицаја више неће бити. 
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ПОЈАВА, УСПОН И ПАД KОНТИНУИРАНОГ ПЛАНИРАЊА У СРБИЈИ 1970–
2020. 
 
 
 
Резиме. Kонтинуирано планирање је формалан репетитиван процес ритмичког преиспитивања 
урбанистичког или регионалног плана, са намером да се план ревидира и мења уколико се покажу 
несагласности са реалношћу или смер развоја који не иде ка стању града које заједница види као 
пожељно. Прве идеје о континуираном планирању у домаћој средини јавиле су се раних 1970-их, али 
нису пренете у праксу. Пуна примена овог планерског концепта повезана је са израдом, 
спровођењем и ревизијама Генералног плана Београда 2021, усвојеног 2003. године. Овај чланак 
приказује појаву, успон и пад континуираног планирања у урбанистичкој пракси у Србији. Циљ нам је 
да укажемо на значај примене концепта континуалног планирања у развоју градова и покренемо 
дебату о његовом враћању у домаћу планерску праксу. 
 
 
EMERGENCE, RISE AND FALL OF CONTINUOUS PLANNING IN SERBIA 1970–2020 
 
Abstract. Continuous planning is a formal, repetitive process of rhythmic revision of an urban or regional plan, 
intending to revise and change the plan if there are inconsistencies with reality or the development is not in the 
direction of the state of the city that the community perceives as desirable. The first ideas about continuous 
planning in Serbia appeared in the early 1970s but did not come into practice. The full implementation of this 
planning concept is related to the formulation, implementation and revision of the General Plan of Belgrade 
2021, adopted in 2003. This article presents the emergence, rise and fall of continuous planning in urban 
practice in Serbia. We aim to point out the importance of the concept of continuous planning to city 
development and to initiate a debate on its return to Serbian planning practice. 
 
 
 
1. УВОД: КОНТИНУИРАНО ПЛАНИРАЊЕ КАО ПРИСТУП 
 
Рад приказује појаву, успон и пад континуираног планирања у урбанистичкој пракси у Србији, 
посебно у Београду. Прве идеје о континуираном планирању у домаћој средини јавиле су се 
раних 1970-их, а пуна примена овог концепта повезана је са израдом и спровођењем 
Генералног плана Београда 2021, усвојеног 2003. године. Kонтинуирано планирање је једно 
моћно решења ка сигурном путу у условима неизвесне будућности градова, региона, а са 
пандемијом видимо и држава. Kонтинуитет прати појаве као што су сталне промене и раст 
(Healey, 1997) или континуална урбанизација. Аутори такође говоре о људској повезаности 
која може да се изрази са „континуитет напора у постизању сарадње“ (Tornberg, 2013) 
засновне на сталној дебати (Wong, 2002) ради суочавања са изазовима реалног света. 
Тешко се може замислити хармонична цивилизација без плана који се стално дорађује. Чак и 
у случајевима када овај поступак не постоји, већ када постоје други облици планирања, као 
што је регулационо, или конвенционално мастер планирање, чак и тада се врше промене 
планова – свакако не по начелима континуираног планирања. Стога је природно да се 
указује на „суштину континуитета процеса планирања” (Khakee, 1992, стр. 326), односно на 
“природу континуитета развоја и праксе планирања” (Margalit, 2013, стр. 373). Међутим, 
упоредо са континуитетом извесности и успеха, тече и континуитет неизвесности, 
непознатих и изненађујућих процеса, појава, стања и догађаја (Nyseth, 2012, стр. 30) и 
континуирано планирање управо то решава на систематски и доследан начин, за разлику од 
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2 Др Злата Вуксановић-Мацура, дипл.инж.арх., научни сарадник, Географски институт „Јован 
Цвијић“ САНУ, Београд, z.macura@gi.sanu.ac.rs 
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других поступака. Мелвил Ц. Бранч (1981, стр. 35) истиче да „континуирано мастер 
планирање мора обухватити спектар […] извесности и несигурности“. Одговор на 
несигурности, вероватно је његов најважнији задатак. Потрага за ефикаснијим решењима 
довела је до унапређеног модела у коме је, према Питеру Холу (Hall, 2002, стр. 53) 
„планирање континуиран процес који мора да прихвати [све] суптилне и променљиве силе из 
спољашњег света“. 
Незадовољавајућа ситуација са конвенционалним мастер планирањем, које није на 
адекватан начин реаговало на брзину промена које су настале након Другог светског рада, у 
појединим срединама је водила ка увођењу сасвим другачијег приступа у планирању и 
управљању градом. Назнаке континуираног планирања срећемо још 1920-их година у 
Сједињеним америчким државама, док је до њихове шире примене на професионалној сцени 
урбаног и регионалног планирања дошло у другој половини 20. века. Већ 1947 године 
британски закон о планирању је увео захтев да се сваке пете године изврши ревизија плана 
према реалном стању простора (Hall, 2002, стр. 6). Генерални план Чикага из 1966. године, 
био је замишљен као „део процеса континуалног планирања развоја“ (Wetmore, 1967, стр. 
353). Свакако, у појединим срединама, настављена је примена старинских мање ефикасних 
приступи у планирању, рецимо у Румунију, у индијској држави Утар Прадеш, и на многим 
другим местима. 
Kонтинуирано планирање се може применити на све нивое планирања и релевантно је за 
сваку врсту планерског задатка. Тако се може говорити о принципима континуираног 
планирања у контексту планирања животне средине (Foster, 2010), планирања националне 
инфраструктуре или у контексту урбанистичког планирања градова, итд. (Tornberg, 2012). 
Проблематика планирања је проблематика времена. Kонтинуирано планирање је окренуто 
ка будућности и стално преиспитује сопствене планске пропозиције и актуелну друштвену 
ситуацију. За разлику од њега, код ригидног мастер планирања, већ у тренутку доношења 
плана његове идеје о будућности града постају прошлост. Са протоком времена, такав 
мастер/генерални план све више одражава прошле идеје, а не оне визије и жеље које 
долазе из актуелног или будућег времена. Kада мастер план постане део континуираног 
планирања, када се ревидира у одређеним временским тачкама, тада се губи његова 
ретроградна одлика. Различите средине, које су прихватиле овакав приступ имају стабилан 
начин управљања изградњом и развојем градова. Србија се за кратко укључила у овај ток и у 
периоду од 2003–2009 (Мацура, 2018), а Београд је континуирано планирање практиковао 
током 2003–2014. године (Arandelovic et al., 2017; Мацура и др., 2019-2020). 
 
2. ПОЈАВА ИДЕЈЕ КОНТИНУИТЕТА У ПЛАНИРАЊУ ГРАДОВА У СРБИЈИ И БЕОГРАДУ 
 
Ране идеје о континуираном планирању у Србији појавиле су се почетком 1970-их у време 
усвајања тада новог Генералног урбанистичког плана Београда, познатог под скраћеницом 
ГУП 1972. Архитекта Борислав Стојков, студијом „Предлог радне методологије континуалног 
просторног планирања“, који је израдио у новембру 1971. године, базирајући је на 
истраживањима током специјализације у оквиру програма СПУРС на Масачусетском 
техничком институту (МИТ) у САД 1970/71, отворио је ову тему о којој се у Београду 
претходно није говорило. Тих година, већи број аутора из УСА, међу којима је најистакнутији 
био Мелвил Бранч, развијао је приступ континуираног планирања, као одговор на неуспех са 
којим се суочавало традиционално мастер планирање америчких градова. Текст Стојкова, 
као и његов студијски боравак, био је део ширег промишљања руководства Урбанистичког 
завода Београда о потреби „унапређења метода планирања“, где је „трајно, континуално 
планирање [било виђено] као битан услов унапређења система планирања“, како је у 
предговору Стојковљеве студије написао архитекта Милутин Главички, коруководилац Тима 
за израду Генералног урбанистичког плана и помоћник директора Урбанистичког завода. 
Материјала из 1970-их показује да је домаћи поглед на континуирано планирање пратио 
дешавања на међународној сцени. Kао синоними новопредложеног система планирања 
употребљавани су „континуално планирање“ и „трајно планирање“ (Стојков, 1972, стр. 19–
22). 
Шта су биле одлике „континуалног планирања“ о којима је писао Стојков 1971. године? На 
почетку студије он наглашава да је то „процес генералног планирања развоја града“ (Стојков, 
1971, стр. 1) у коме је план „средство регулисања будућег развоја“, а не „крајњи циљ“ 
планирања и „статичан документ“ (Ibid., стр. 3) „базиран на идејама јучерашњице“ (Ibid., стр. 
63). Према Стојкову, континуално планирање карактерише дугорочан плански оквир и 
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способност краткорочне реализације, затим повезаност физичког развоја са економским и 
друштвеним развојем, политичким циљевима и општим поставкама друштва у целини, као и 
„отворен и флексибилан“ документ који је разумљив и доступан за јавну дебату (Inid., стр. 
11). 
Стојков у студији из 1971. године дефинише основне фазе укупног процеса континуалног 
планирања у оквиру којих се израђују три врсте планова различитог нивоа и временског 
опсега. То су: 1) дугорочан план са временским хоризонтом од 30 и више године; 2) 
средњорочан (етапни) план са период 5-10 година; и 3) краткорочан план за време од 1-2 
године који треба да одговори на тренутне проблеме града. У таквој констелацији, дугорочан 
генерални план био би „окосница“ за друге планове, али „по практичном значају део од мање 
важности“ (Ibid., стр. 65), док би кључну улогу имали етапни планови који би били 
усаглашени са средњорочним друштвено-економским плановима (Ibid., стр. 64), односно са 
буџетом и програмима уређења градског земљишта (Ibid., стр. 68). Стојков даље образлаже 
да процес „континуланог генералног планирања треба да се преформира у перманентни 
процес етапног-средњорочног планирања на бази поставки и карактеристика генералног 
планирања које је презентирао и на основу којих је усвојен и подржан од стране јавности“ 
(Ibid., стр. 64). На тај начин би генерални план са дугорочним временским хоризонтом био 
ревидиран сваких 10 година, чиме би се „перманентно померао даље у будућност“ (Ibid., стр. 
70).  
Стојковљева студија била је основ за „Тезе о даљем унапређењу просторног планирања 
развоја Београда“, коју су децембра 1971. године припремили Милутин Главички и Стојков, а 
чија суштина је била сублимирана у „четири закључка акционе природе“ (Главички и Стојков, 
1971, стр. 1, 32-33) која су предложена Скупштини града Београда на усвајање. Замисао је 
била да припремљене Тезе, као засебан документ буду усвојене када и Генерални 
урбанистички план Београда „тако да његовим ступањем у важност почне да функционише и 
систем трајног планирања развоја града и почну да се раде просторни планови који се тим 
системом подразумевају.“ (Ibid., стр. 32). У реалности, идеја о континуитету планирања 
делимично је прихваћена. Да градски врх неће тако лако прихватити ту идеју могло је да се 
наслути из „Уводног излагања“ Александра Ђорђевића, директора Урбанистичког завода и 
руководиоца тима за Генерални урбанистички план Београда, који ни једном речју није 
поменуо трајно планирање Београда, већ је описивао Генерални план старомодним 
речником ригидног мастер планирања (Ђорђевић, 1972). У члану 10. Одлуке о усвајању 
Генералног урбанистичког плана Београда (Одлука, 1972, стр. 28) предвиђено је да се 
измене и допуне Генералног плана врше „по принципу трајног планирања, по правилу, у 
дестогодишњим периодима […] по поступку прописаном за његово доношење“. 
Међутим, Одлука није садржала друге елементе континуираног планирања, као што су 
израде етапних и краткорочних планова, нити је Скупштина града усвојила понуђене „Тезе о 
даљем унапређењу просторног планирања развоја Београда“ већ су остале у склопу 
документације Генералног плана. Захваљујући ангажовању планера из Урбанистичког 
завода и договору са Заводом за изградњу (касније Дирекција за градско земљиште и 
изградњу Београда), урађен је и усвојен први и једини етапни план за период 1980–1985. Ту 
се стало, а годишњи планови нису рађени. Поред тога, Одлуком усвојена одредба о 
десетогодишњим изменама и допунама Генералног урбанистичког плана усвојеног 1972. 
године није била реализована, већ су оне, као и све претходне, вршене према слободној 
процени градске управе (Мацура и др., 2019-2020). Уочљиво је да је у периоду 1972-2000. 
било могуће извршити свега две ревизије дугорочног плана. Догађаји који су уследили 
показали су да је уместо две ревизије плана рађено шест модификација доктринарно 
нејасног карактера и то године 1983, 1985, 1987, 1997, 1999. и 2000. године (Сл. лист града 
Београда, бр. 31/1983, 2/1985, 28/1987, 14/1997, 2/1999, 13/2000). Другим речима, одбијањем 
предлога Главичког и Стојкова да се покрене континуирано планирање, задржано је 
конвенционално генерално планирање са дискреционим одлучивањем о изменама и 
допунама. 
Неколико разлика уочавају се између концепта континуалног, односно трајног планирања 
који је изнео Стојков 1971. године, у односу на концепт континуираног планирања како се он 
данас разуме у планерској пракси и теорији. Управо фаза етапног планирања у форми 
израде средњорочних етапних планова, представља једну од битних разлика у односу на 
савремени концепт по коме је иницијални генерални план предмет ревизија што обезбеђује 
директу, а не посредну, флексибилност иницијалног документа. И можда пресудно, 
успостављање везе са законом о планирању, као централном месту данашњег 
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континуираног планирања, у иницијалним размишљанима о његовом увођењу у Србији и 
Београд са почетка 1970-их у потпуности је изостало, што је вероватно, утицало и на 
изостанак примене овог концепта у тадашњој планерској пракси. Без обзира на разлике 
између „јуче и данас“, које су природне јер се професија и друштво развијају, Стојковљев 
рад, инициран и подржан од Главичког, остаје као трајна и вредна карика у кретању 
планирања у Србији. 
 
3. УСПОН КОНТИНУИРАНОГ ПЛАНИРАЊА 
 
Пети октобар 2000. био је прекретница у српском друштву. Један режим је срушен, али се 
други још није појавио. Иза великих прекретница стоје велики „прагови“: излази се из нечега, 
али се не зна у шта ће се крочити. Оно из чега се излазило, био је Београд физички, 
функционално и естетски оскрнављен током 1990-их. Анализа која је у Урбанистичком 
заводи направљена почетком 2000-их говорила је о „привредном колапсу града, 
запостављеном и неусклађеном развоју саобраћајног система, о инфраструктурном систему 
на граници експлоатационе моћи, о деградацији просторних вредности града, нарочито 
јавних простора и рубних зона, о бесправној градњи [...] распрострањеној по читавој 
територији, о недовољно развијеном управљачком систему Београда“ (Хипотеза, мај 2001, 
стр. 9). Анализа је показала да уместо градског центра постоји „киоск привреда“, уместо 
становања нелегална нехигијенска станишта, уместо индустријских зона закоровљени 
погони. „Kао што је друштво тражило нормализацију, тако је град тражио излечење. Укратко, 
ГП 2021. [верзија из 2003] изникао је из потребе да се новом друштвеном систему, који се 
постепено рађао, обезбеди [концептуално] нови урбанистички план којим ће се усмеравати 
даљи градски развој“ (Бојанић, 2013, стр. 65) и који ће пред собом имати другачије задатке. 
Највећи број генералних планова доношених у неколико задњих деценија 20. века имао је 
мање-више три основне оријентације: прво, подизање квалитета структура унутар градског 
ткива; друго, артикулисање нове изградње претежно на ивицама Београда; и треће, покушаје 
изналажења решења за мешавину спонтаних и нелегалних насеља у рубној зони. Генерални 
план 2021. имао је пред собом другачији Београд и другачије задатке. Распаднути град је 
требало реконструисати и реновирати, али и прилагодити новим потребама, од који су неке 
биле познате, док су се друге тек наслућивале, али се о њима није много знало. Тражио се 
план који ће истовремено бити и план који је „оперативни документ и визија будућности“, 
(Kонцепција, јуни 2001, 11)  једном речју и план обнове и план перспективе (Марићевић, 
2002). Генерални план 2021. је гледао ка два хоризонта: први је био средњорочан а други, 
дугорочан. У тим првим годинама акценат је био стављен на обнову града, док је наредни 
период био окренут ка перспективним инвестиционо захтевним пројектима. 
Kомплексно замишљена комбинација обнове и напретка изискивала је плански документ који 
може да гарантује да ће бити поуздан водич у реализацији и крупних пројеката, али и 
тачкасте модернизације блокова и зграда, улица и јавних простора изграђеног ткива. Та 
гаранција је морала да се односи на све секторе – од становања, преко привредних подручја 
до рекреативних зона, од саобраћајница до бројних инфраструктурних мрежа, од ЛРТ-а до 
бициклистичких стаза, од авенија и паркова до ванградских шума, од копна до Саве и Дунава 
и њихових обала. Шест дискреционих промена ГУП од 1972. до 2000, које су долазиле из 
политичког језгра Београда, биле су јак подстицај да се сумња у ригидно мастер планирање. 
Овај стил планирања, уколико би био примењен у Београду после 2000, носио би ризик 
застаревања плана, погрешних процена или немогућности одговора на изненадне појаве, а 
да при том не би имао легислативне, већ само волунтаристичке могућности да се овим 
неугодностима супротстави. После 2000. циљ београдске управе и Урбанистичког завода 
био је да се ово не понови. За избегавање ентропије ГП 2021 било је потребно да се 
примени концептуално потпуно нови приступ. Решење је пронађено у континуираном 
планирању које је на прелазу два века било коришћено у већем броју земаља. Kонкрента 
инспирација за примену овог приступа, стигла је преко колегинице Мирјане Гвоздић из 
Норвешке, која је била урбаниста у планерској служби Ставангера (Мацура, 2018). 
У Норвешкој је Закон о планирању и поступку обраде грађевинских дозвола (PBL, 2008) који 
је долазио из Министарства за општине и модернизацију, био основ континуираног 
планирања, мада се оно није тако називало. Према том Закону, Општински план (што 
одговара нашем ГП или ГУП) с обзиром да је дугорочни документ морао је да се ажурира 
сваке четврте године када се након локалних избора појави нова градска управа чији је 
мандат такође четири године (PBL, IV, 2008). Поклапање политичког мандата и интервала 
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између ревизија је такође законска обавеза. Општински план садржи годишњи акциони план 
који се редовно усглашава са просторним и буџетским решењима за наредну годину. Тако се 
овај систем планирања састоји од краткорочних планских одлука дужине једне године, 
средњорочних дужине четири године и дугорочних без временског ограничења. Свака нова 
средњорочна ревизија мање или више мења општински план и он је за наредне четири 
године нешто другачији него што је био у претходне четири. 
Ово решење спречавања ерозије плана, Миодраг Ференчак, у то време директор сектора за 
ГП у Урбанистичком заводу и Владимир Мацура директор Завода и руководилац ГП, 
предложили су 2001. водећим људима београдске управе, Радмили Хрустановић, 
председници Скупштине града, Ненаду Богдановићи, председнику Извршног одбора Града и 
Љубомиру Анђелковићи, заменику председника Извршног одбора, као средство за 
спречавање пропадања плана и као инструмент за прихватање ненаданих појава. 
Београдска управа је прихватила овај предлог. У једној раној фази израде ГП записано је да 
ће „Генерални план усвојити метод континуалног планирања. Он подразумева да се 
Генерални план мења на основу законске обавезе након прописаног периода од неколико 
године. Нови Генерални план неће бити само документ већ процес планирања (Хипотеза, 
мај 2001, стр. 4) Одржана је серија састанака са Драгославом Шумарцем ресорним 
министром и тимом за израду новог Закона о планирању и изградњи на чијем челу је био 
Марин Kрешић. Скупштина Србије усвојила је нови Закон маја 2003. (Сл. гласник РС, 
47/2003). Став о континуираном планирању садржан је у члану 55, Измене и допуне 
урбанистичких планова, и гласи: “Проверу решења и утврђивање потребе да се приступи 
измени и допуни урбанистичког плана врши се [...] најмање сваке четири године. Измене и 
допуне урбанистичког плана врше се на начин и по поступку прописаном за његово 
доношење.“ (Сл. гласник РС, 47/2003, члан 55). Нацрт ГП Београда био је завршен децембра 
2002. Радови на овом документу су заустављени до маја 2003, до доношења новог Закона, а 
затим су у складу са њим до септембра 2003 урађени нов Нацрт и Предлог ГП за усвајање 
на СГБ и за даљу процедуру. У ГП 2021, у делу 12.12. Kонтинуирано планирање и 
унапређење Генералног плана, стоји слична одредба у којој се посебно истиче провера 
плана крајем године и „припрема предлога унапређења [...] Генералног плана новим 
детаљима од значаја за његово спровођење или детаљима од посебног значаја за нове 
градске акције или развојне пројекте“. (Сл. лист града Београда, 27/2003, стр. 1077). Ревизије 
ГП 2021 текле су од 2005, 2007, 2009 до 2014. (Сл. лист града Београда, 25/2005, 24/2007, 
63/2009, 70/20014). Нека ревидована решења нису била усвајана из разлога повезаних са 
низом политичких, финансијских и планерских момената. У Табели 1 дат је преглед свих 
ревизија на којима је Урбанистички завод радио у поменутом периоду. 
 
Табела 1. Преглед усвојених и несувојених ревизија ГП 2021 у периоду 2005–2014. 

 
Назив ревизије Генералног плана 2021 према графичким 

прилозима „План намене површина“ 

Датум 
ревизије 

уписан на 
план 

Статус 
плана 

 

Измене Генералног плана Београда 2021 – Измене 2005/1 10.2005. Усвојен 
Измене и допуне Генералног плана Београда 2021 – Фаза 1 – 

Локација амбасаде САД 
22.5.2007. Усвојен 

Нацрт измена и допуна Генералног плана Београда 2021 – Измена 
ГП 2/2006 – Фаза 2 

28.5.2007. Не 
усвојен 

Нацрт измена и допуна Генералног плана Београда 2021 – Измена 
ГП 2/2006 – Фаза 2 

28.12.2007. Не 
усвојен 

Измена и допуна Генералног плана Београда 2021 – Измена ГП 
2/2006 – Фаза 2 

Нов.2009. Усвојен 

Генералног плана Београда 2021 јул 2011. Не 
усвојен 

Генералног плана Београда 2021 Дец. 2012.  Не 
усвојен 

Измене и допуне Генералног плана 2021 (овај план нема 
графичке листове 

18.9.2014. Усвојен 

Извор: Мацура и др. 2019-2020, стр. 128. 
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Све ревизије које су усвојене, донеле су Београду или неке од конкретних материјалних 
добара или су учврстиле поједина решења која се у овим задњим година реализују, са или 
без мањих или већих, измена. Ревизије су биле ризнице са идејама (Мацура и др. 2019-
2020). 
 
4. ПАД КОНТИНУИРАНОГ ПЛАНИРАЊА 
 
Доношењем Закона у мају 2003, посебно његовог члана 55. који говори о континуираном 
планирању, те каснијим поновним потврђивањем овог концепта у Закону из 2006 (Сл. 
гласник РС, 347/2006) – истим речима у члану са истим бројем – као и усвајањем ревизија 
плана 2005, 2007 и 2009, имао се утисак да ће континуирано планирање бити приступ који ће 
Србија у будућности неговати и развијати. Међутим, десило се да се у ревизији закона из 
2009 (Сл. гласник РС, 81/2009), а касније и у Законима из 2011. (Сл. гласник РС, 24/2011) и 
2014. (Сл. гласник РС, 145/2014) више не помиње обавеза градова да своје генералне 
планове мењају и допуњују најкасније сваке четврте године. Закон је једноставно то 
препустио самим градовима, онако како је то било и у другој половини 20. века. Укидањем 
члана 55, Законом из 2009. урбанистичко планирање у Србији је враћено на позиције из 20. 
века, што није био напредак, већ корак, или више корака, уназад. Нејасно је зашто је 
континуирано планирање укинуто; у образложењу Закона о томе ништа не пише. 
Професионални разлози за то нису постојали, а о политичким разлозима не знамо ништа. 
Чињеница је да је 2009. у време укидања континуираног планирања министар у 
Министарству заштите животне средине и просторног планирања, од 2008. до 2011, била 
особа која није имала никакве квалификације за планирање и грађење, говори да скоро 
сигурно није могла да буде свесна шта својим потписом предлаже за укидање. Међутим, 
законе не доноси ни министар ни министарство; законе доноси Скупштина РС. Питање је да 
ли су посланици и други високу републички функционери били упозорени на потенцијалне 
штете и да ли су могли, или хтели, да зауставе доношење тог ретроградног закона. И док 
друге државе унапређују своје системе континуираног планирања, а има их више од Шпаније 
преко Уједињеног краљевства, појединих држава Немачке, до Данске, Норвешке, Шведске, 
Финске, а има их још у Европи, Србија је свој систем запустила и, као што то често бива, 
изгубила време. Стојков је написао своје текстове о континуираном планирању пре пола 
века. Милутин Главички и он су били на корак да убеде политичаре да се овај концепт усвоји, 
али то се није десило. Пола века је изгубљено. Да ли ћемо изгубити још једну половину? 
 
5. ЧЕТИРИ СТАВА УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 
 
Ова четири става о континуираном планирању су следећа: 
Прво, континуирано планирање је комплексан процес. Да би могло да се спроводи потребно 
је да се у закону који третира градско и регионално планирање, како год се он називао, 
налазе чланови који одговарају на следећа питања: Kако се смањује несигурности и 
повећања сигурност? Kоја се средствима то ради? Kако се одговара на неизвесне догађаје 
током интервала? Да ли су за то предвиђени алати и њихови стварање? Да ли је 
флексибилност планова обавезна? Којим инструментима се постиже? Да ли постоје редовне 
краткорочне и средњорочне ревизије дугорочног плана? Kако се доноси одлука о 
приступању и ревидовању плана? Да ли је у планерски процес унето право заједнице да 
партиципира током стварања и усвајања плана? Да ли је језик планирања јасан свим 
учесницима? Да ли заједница има механизам сталног надзирања имплементације плана? Да 
ли постоји систем за сакупљање и обраду информација о постигнутим резултатима током 
спровођења плана? Да ли постоји усаглашеност политичког мандата и интервала ревизија? 
Има таквих питања још. 
Друго, континуирано планирање треба да буде повезано са градском политиком. Било би 
добро да се мандат политичара градске управе поклапа са интервалом између ревизија 
плана. Kада су мандат и интервал усаглашени, тада је потпуно јасно на коме је одговорност 
за израду и спровођење плана – на оној управи која је на изборима добила поверење да 
води град. Чињеница да та веза није постојала у Београду после 2000, већ да су ревизије 
рађене у кратким интервалима од око две године, јер је време било такво, говори да ово 
начело није круцијално. 
Треће, континуирано планирање је идеална процесна ситуација за повећање учешћа свих 
актера у процесу израде и усвајања плана. Дуго времена се веровало да планове градова 
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треба да раде планери и политичари. Жестоке реакције у другој половини прошлог века 
довеле су овај став у сумњу. Не задуго искристалисао се поглед да уз политичаре и планере 
у израду плана треба да буде укључена читава градска заједница. Она има право на учешће 
у свим пословима доношења одлука које се ње тичу. Она се не бави техничким аспектом 
планирања, већ варијантама, алтернативама, одлучивањем. Право на партиципацију је једно 
од људских права. 
Четврто, оба случаја – први са предлозима континуираног планирања из 1970-их у коме су 
били ангажовани Стојков и Главички, и онај други из 2000-их у коме је Београд усвојио свега 
неколико ревидованих планова – показују да су републичке и градске политичке елите 
зауставиле такав приступ у планирању града. Улогу политичара би имало смисла даље 
истражити како би се открили разлози за доношење, у првом случају, мањкаве београдске 
Одлуке о ГУП 1972 и њено неповезивање са одговарајућим законом, а у другом случају 
разлози да Министарство предложи брисање континуираног планирања из Закона 2009. 
године. 
Оно што ван сумње охрабрујe јесте да се у Закону о планском систему (Сл. лист РС, 30/2018) 
континуирано планирање вратило у политичку, професионалну и академску арену, мада 
засад само у форми принципа који каже: „начело континуитета планирања, које подразумева 
цикличност процеса планирања, праћења спровођења и вредновања учинака, као и 
заснованост новог планског документа на планским документима који су му претходили и 
налазима вредновања постигнутих учинака већ спроведених јавних политика“ (Ibid.). 
Верујемо да ће нека од наредних прерада нашег матичног закона о планирању простора 
искористити овај принцип и заокружити све градивне блокове потребне за његову доследну 
примену и даљу разраду. 
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РАЗМЕРЕ ОПАДАЊА ГРАДОВА У СРБИЈИ НА ПОЧЕТКУ ТРЕЋЕГ 
МИЛЕНИЈУМА: САДАШЊИ ТРЕНДОВИ И ПОУКЕ ЗА БУДУЋНОСТ 

 
  
 
Једна од појава које су обележиле српски урбанизам на почетку трећем миленијума је све 
раширеније опадање српских градова. Пописом становништва из 2011. године, већина градова у 
Србији је први пут губила становништво услед проблема у локалној привреди. Србија по овоме није 
никакав изузетак међу развијеним државама света, посебно на нивоу бивше социјалистичке Европе 
као регије, где све државе бележе урбано опадање код већине својих градова. Међутим, оно што је 
другачије јесте да је у већини европских држава случај градова у опадању већ уочен, па се 
организовано проучава и системски се дају приступи и решења за превазилажење овог великог 
изазова савремене урбанизације. Овај процес је у Србији тек у зачетку и тражи брже деловање и 
науке и струке. Сходно томе, циљ овог рада је да отвори разговор на тему урбаног опадања у 
Србији кроз приказ садашњих трендова из проучавања демографских података за 167 званичних 
градских насеља у држави. На крају рада, главним налазима ове анализе биће придружени управо 
начини за превазилажење урбаног опадања на регионалном нивоу. 
  
 
SCALE OF URBAN SHRINKAGE IN SERBIA AT THE BEGINNING OF THIRD MILLENNIUM: 
CURRENT TRENDS AND LESSONS FOR THE FUTURE 
 
One of the phenomena that marked out Serbian urbanism at the beginning of the third millennium is the 
widespread shrinkage of Serbian cities. In the Population Census 2011, most cities in Serbia lost their 
population for the first time due to the problems of the local economy. Serbia is not an exception relating this 
phenomenon among the world developed countries, especially for post-socialist Europe as a region, where all 
countries are experiencing urban shrinkage in majority of their cities and towns. However, a difference is that 
the issue of shrinking cities has already been observed in the most of European countries; thus, it is examined 
in organised way and systematic approaches and solutions are given to address this major challenge of the 
contemporary urbanization. The same process is only in its early beginnings in Serbia and it thereby requires 
an agile action by both science and profession. In accordance to this gap, the aim of this paper is to open a 
debate on urban shrinkage in Serbia by presenting the current trends through the study of demographic data 
for 167 official urban settlements in the country. At the end of the paper, the main findings of this study will be 
associated with regionally-promoted ways to overcome urban shrinkage.4 
 
 

1. УВОД 

Појава опадања градова стара је колико и сам град. Међутим, последњих пар деценија 
градови у опадању су постали нова константа савремене урбанизације. Њих првенствено 

                                                
1  Др Бранислав Антонић, дипл.инг.арх., асистент на Департману за урбанизам, Универзитет у 

Београду – Архитектонски факултет, Београд, antonic83@gmail.com.  
2  Др Александра Ђукић, дипл.инг.арх., ванредни професор на Департману за урбанизам, 

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Београд, adjukic@afrodita.rcub.bg.ac.rs. 
3  Јелена Марић, мастер.арх., асистент на Департману за урбанизам, Универзитет у Београду – 

Архитектонски факултет, Београд, jelena.maric1989@yahoo.com. 
4  Овај научни рад је урађен ради унапређења истраживачке основе за два међународна пројекта: (1) 

Еразмус+ КА203 пројекат „Creative Danube: Innovative teaching for inclusive development in small and 
medium-sized Danubian cities / Креативни Дунав: Иновативна настава за укључени развој малих и 
средње великих подунавскх градова” (2019-2022), финансираном од стране ЕУ; и (2) билатерални 
пројекат „Comprehensive Urban Governance / Свеобухватно градско управљање“ (2019-2020), No 
SAMRS/2019/ZB/1/2, финансиран кроз SlovakAid програм. 
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одликује губитак становништва, проузрокован тешкоћама у локалном привредном развоју. Ова 
појава је чешћа у развијеним државама, где је удео градског становништва висок. Само међу 
главним градовима европских држава отприлике 20% њих је опадало се током 1990-2010. 
(Wolff и Wiechmann, 2017). Постоје и градови који опадају без прекида више од пола века, 
попут Детроита и Кливленда у САД-у (Kaufman, 2011). Управо стога је урбаног опадања у 
опадању привукла пажњу и стручне и научне јавности широм света, а у последње време и 
светских гласила (Антонић, 2018). Заједнички напори научних стручних кругова током 
протеклих две деценије омогућили су стварање концепта градова у опадању као светски 
признатог урбанистичког концепта (Fol и Cunningham-Sabot, 2010). 
Већина извора препознаје лоше демографске трендове као главну црту урбаног опадања. 
Најуочљивија одредница дате појаве је свакако опадање броја становника (Pallagst, 2008). 
Са друге стране, проблеми градске привреде се теже виде и мере. Међутим, они су 
најчешћи узрок за опадање градова, за разлику од већ споменутог демографског опадања, које 
се обично сматра главном последицом ове појаве (Oswalt и Rieniets, 2006; Martinez-Fernandez 
и др., 2016). Ту су и бројна друга обележја, попут пада локалне привреде, нарочито у сектору 
индустрије, пресељење становништва из града у предграђа, пораст незапослености, визуелно 
пропадање, опадање прихода градске управе и др. (Andersen, 2005). треба приметити и да су 
све ове појаве и чиниоци савремене урбанизације уопште. Ипак, дати чиниоци су и даље у 
сенци два главна: опадања броја становника и проблема у локалној привреди. У складу са 
овим, већина главних носилаца концепта градова у опадању на види превазилажење 
проблема урбаног опадања кроз стабилизацију привредних прилика у граду, при чему се као 
главни циљ узима или спречавање даљег демографског опадања или поновни демографски 
раст до повратка на стање пре ове појаве. На крају, треба закључити да се напред наведени 
чиниоци урбаног опадања никада не јављају засебно, већ, без обзира колико су значајни, сви 
су међусобно повезани и јасно се огледају у градском простору, кроз визуелно пропадање 
града и његових делова, празне куће и станове, старење становништва и друге, махом 
неповољне појаве. 
И поред прилично очигледних последица урбаног опадања оно се често није лако прихватало 
у званичним круговима, посебно од стране градске управе и шире јавности. Урбано опадање 
се на почетку чак сматрало и табу темом (Kühn и Liebmann, 2012; Schlappa и Neill, 2013). 
Слично овоме, могу се наћи и нека друга одређења урбаног оапдања са негативним 
предзнаком, као што су стигма, патолошка појава, пропаст, претња, криза града и друго (Avila 
de Sousa, 2010; Haase и др., 2014). Пошто је урбанизација целог света била веома брза током 
19. и 20. века, изгледало је да је раст града исто што и његов развој (Avila de Sousa, 2010). 
Због тога је људима очигледно било тешко да схвате да градови могу и опадати и да је и ток 
уобичајен ток урбанизације. Међутим, бројни примери градова у опадању, као и појава крајње 
озбиљних појава наглог и брзом опадања, управо су временом изменили став већине челних 
људи, али и јавности према овој појави (Oswalt и Rieniets, 2006). На крају, може се такође 
закључити да уређено урбано опадање не мора значити само нешто лоше, већ има и 
одређене повољне последице. 
Сличне трендове је може уочити и на примеру Србије, само уз одређена кашњења. Прво, у 
научној јавности теме градова у опадању и даље није довољно привлачна за истраживање и 
тренутно има свега десетак радова који се баве опадањем градовима, што је неупоредиво 
мање у односу на сличне теме, попут опадања села или опадања на регионалном нивоу. Чак 
су одређени научници имали и потешкоће да уопште представе тему урбаног опадања5. Друго, 
чини се међу локалним стручњацима и челницима делује да тема није заживела, пошто 
посредни докази говоре да се развој градова у Србији управо заснива на начелима потпуно 
супротним начелима поновног развоја градова у опадању. На пример, улога урбанистичког 
планирања се подвлачи као веома битна (Barke и Clarke, 2016). Нарочито важни документи су 
главни урбанистички планови за градове. Насупрот томе, локална истраживања генералних 
урбанистичких планова (ГУП) шест градова средње величине у Војводини који су седишта 
округа показала су да ови градови кроз своје ГУП-ове управо промовишу повећање градског 
грађевинског земљишта и површине под становањем, што сасвим супротно рационалним 
начелима код управљања градовима у опадању (Антонић, 2018). Поред тога, демографски 
подаци у већини ГУП-ова су често нереални и говоре да ће се раст броја становника по 
                                                
5  Ово се управо десило ауторима овог рада два пута, тј. на две домаће научне конференције, где су 

рецензенти у оба случаја замерили што се користи појам урбано опадање као „проблематичан―. Ово 
није омело ауторе да и даље остану при њему. 
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градовима наставити током временског обухвата плана. Хосперс (Hospers, 2014) чак наводи 
овакав случај свесног избегавања и увиђања урбаног опадања као специфичан и очито 
контраверзан „приступ― теми урбаног опадања.  
Са друге стране, урбано опадање је сигурно оправдана тема, пошто већина градова у Србији 
опада. Опште речено, опадање је присутно на нивоу целе Србије од почетка трећег 
миленијума, а јасно се уочава кроз пад броја становника у попису 2011. године. Даље, већина 
градских насеља која су управна средишта Градова као јединица локалне самоуправе опада 
(Djukić и др., 2017). Ово потврђују и међународна истраживања, посебно она која се односе на 
регионални ниво бивших социјалистичких држава Источне Европе и Средње Азије (сл. 1). 
Поред тога, тема опадања градова се често посредно провлачи у јавним гласилима када се 
говори лошим резултатима индустрије по градовима Србије. 

 
Слика 1: Удео растућих (зелено) и опадајућих (плаво) градова у одређеним бившим 
социјалистичким државама + Турска (тзв. ECA регија), где се види да преко 70% градова у Србији 
опада, али да постоје и државе где је дати удео још виши (Restrepo Cadavid и др., 2017). 

Дати раскорак између стварности развоја градова у Србији, који су сада већином градови у 
опадању, и непрепознавања дате теме у домаћим научним и стручним круговима је управо 
разлог за писање рада за овом тематиком. Као први корак у таквом истраживању управо се 
намеће уочавање обима урбаног опадања. То је основни предуслов да би се било које 
квалитетно истраживање наставило у циљу давања одређених смерница, препорука и 
правила за хватање у коштац са урбаним опадањем као озбиљним изазовом за локалне 
услове. У складу са тим срж рада се своди на анализу постојећих демографских трендова у 
градовима у Србији, а на основу главних налаза ове анализе, њима ће бити придружени 
начини за превазилажење урбаног опадања на регионалном нивоу. 

2. МЕТОДОЛОГИЈА 

Предложени рад је постављен као анализа садашњих демографских кретања на нивоу 
градова у Србији. У складу са демографском грађом, анализа у раду методолошки припада 
статистичкој анализи, па је и главни метод статистички. Обухваћено нарочито статистичко 
раздобље је 2002-2011., у складу са два последња званична пописа становништва, а попис из 
1991. године ће бити делимично коришћен ради поређења одређених елемената. Пописи пре 
1991. године се не могу узети као потпуно релевантни за овде представљену анализу, јер је 
методологија ранијих пописа била другачија. Као кључни извор података узима се књига бр. 20 
Пописа становништва 2011. године „Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 
1971, 1981, 1991, 2002. и 2011.: Подаци по насељима―, коју је приредио Републички завод за 
статистику Републике Србије 2014. године.  
Статистички метод проучава масовне појаве, а томе иде у прилог и број градова у Србији. 
Сходно „статистичком приступу―, за анализу су изабрани сва градска насеља на подручју 
Србије ван АП Косово и Метохија који су градска насеља према званичним статистичким 



  
 
I Град и урбанизам у контексту светских перспектива и глобалних токова 
 

 34 

подацима. Укупно је 167 градских насеља6 (РЗС, 2014). Она се грубо могу поделити на три 
скупа: 
1) Већина ових насеља (125) је истовремено и седишта локалних самоуправа, тј. Градова и 

општина. То су највећа градска насеља, са просечно 32.656 становника 2011. године; 
2) 20 насеља су по свом карактеру предграђа већих градова, попут Борче у односу на 

Београд, Футога у односу на Нови Сад или Палића у односу на Суботицу. Просечна 
величина оваквих насеља је 8.029 становника 2011. године; 

3) Трећи скуп чине 22 градска насеља која су добила ово звање захваљујући одређеним 
важним обележјима локалне привреде, која у оваквим случајевима има изразити 
непољопривредни карактер. На пример, овде спадају Ресавица као рударско насеље, 
Златибор као туристичко насеље или Вучје и Грделица као насеља која су била седишта 
општина које су укинуте до 1965. године. У ову скупину спадају и најмања градска насеља у 
Србији, попут Дивчибара и Куршумлијске бање, са мање од 200 становника по попису 2011. 
године. Сходно томе, насеља у овом скупу су најмања градска насеља на државном нивоу, 
са просечно 2.952 становника 2011. године. 

На крају овог поглавља треба напоменути и да поступак званичних статистичких установа за 
издвајање насеља у Србији у градска има бројне мањкавости. Ово је делом засновано и на 
томе што се дати списак од 167 градских насеља није мењао готово четири деценије – 
последње измене у броју градских насеља су се десиле на попису становништва из 1981. 
године (Стевановић, 2004). Од тада се карактер многих насеља у Србији веома променио, 
посебно у односу на промене које је донела постсоцијалистичка транзиција. Примера ради, 
нека данашња предграђа су означена као градска, док су друга, одмах поред њих и сличне 
величине, припадају сеоским насељима само због тога што је стање пре сада већ далеке 1981. 
године било другачије. Ово је случај са већ споменутим Футогом и оближњим Ветерником, који 
је званично сеоско насеље. Слично томе, тешко се уочава образац зашто су нека туристичка 
насеља градска, а друга сеоска. На пример, Пролом бања у Општини Куршумлија је сеоско 
насеље по званичној статистици, док Куршумлијска бања у истој општини и са мање 
становника је укључена међу градска у свим прошлим пописима.  

3. УРБАНО ОПАДАЊЕ У СРБИЈИ – САДАШЊИ ДЕМОГРАФСКИ ТОКОВИ 

Као што је већ речено у претходном поглављу, у Србији данас постоји 167 градских насеља по 
званичним статистичким подацима. У даљем излагању посебна се пажња поклања просечним 
вредностима по датим параметрима, као и градовима који представљају крајности7. 
Основни демографски показатељи за посматрано међупописно раздобље 2002-2011. говоре 
да је први пут у мирнодопској историји Србији већина градских насеља имала опадање броја 
становништва. На попису 2011. године први пут је већина градова у Србији била у опадању и 
то скоро ¾ њих (74,3%). Укупно гледано, градско становништво у Србији је ипак забележило 
раст и то за 1,4%, пре свега захваљујући расту највећих градова. Ако се, пак, гледа просечно 
кретање броја становника онда је просечан град имао пад од 4,1%. Овде се могу уочити 
значајне разлике (Табела 1): 

Табела 2: Подела градова по карактеру и њихов раст или опадање за раздобље 2002-2011.: 

Кретање бр. 
Ставка                       стан. 

Урбани раст Урбано опадање 
>10% 5-10% 0-5% 0-5% 5-10% 10-20% >20% 

Број захваћених градова 9 12 22 49 40 25 10 
Удео у укупном броју 5,4% 7,2% 13,2% 29,3% 24,0% 15,0% 6,0% 

                                                
6  У даљем тексту ће се спомињати као градови. 
7  Овде треба објаснити посебан положај Бујановца и Прешева у представљеној анализи. У оба града је дошло до 

бојкота пописа од стране албанске заједнице. Како она чини већину у оба града, ово је значајно пореметило 
резултате на месном нивоу. Због тога ће се Бујановац и Прешево укључити само у опште резултате, јер је њихов 
удео и са овим мањкавостима занемарљив. Са друге стране, оба града се неће посматрати у случају крајности, 
где би ово довело до значајног поремећаја. 
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Овоме треба додати да је током последњег раздобља највећи скок становништва је 
забележен код Борче (31,1%), док је највећи пад био у случају Дивчибара (-40,0%). 

3.1. Урбано опадање на међупописним раздобљима 1991-2002. и 2002-2011. 

Прво треба рећи да урбано опадање није потпуно ново и да се примери јављају и раније. Ако 
се изузму ратна раздобља, опадање се током 20. века чешће јављало у Војводини, која је 
традиционално имала виши удео градског становништва, па тако и мање сеоско залеђе за 
демографску обнову. Ово се у време социјализма посебно осетило код мањих градова и/или 
градова смештених близу државне границе, као што је градић Јаша Томић, који је, на пример, 
од 1948. до 1991. године опао за готово 20%. 
Значајнији број (>10%) градова у опадању је први пут забележен на попису становништва 
2002. године, али су градови са растом становништва и даље били у већини (55,7%). Ипак, 
како је само један од четири велика града у Србији (>100,000 становника) имао раст, онда је 
удео градског становништва порастао за свега 0,1%. При томе, кретања броја становника по 
градовима између два међупописна раздобља (1991-2002. и 2002-2011.) су била следећа: 
• Свега 28 градова (16,7%) је имало раст у оба посматрана раздобља; 
• Још мање њих је имало прво опадање, а потом раст, тј. реурбанизацију – свега 15 градова 

(8,9%); 
• Највећи број градова (65 или 38,7%) је имао раст током 1990-их, па потом опадање током 

2000-их; 
• Нешто мањи број градова (59 или 35,1%) је имао постојано опадање од 1991. године, тј. у 

оба међупописна раздобља; 
• Можда најозбиљнији податак од свих претходних јесте да је свега 44 града (26,2%) имало 

побољшање демографских кретања између два међупописна раздобља, без обзира да ли 
су дати градови забележили већи раст, спорије опадање или прелаз са опадања у раст, тј. 
реурбанизацију по последњем попису из 2011. године. 

Када се гледају градови који су били крајности, онда се може учити следеће: 
• Највећи раст током оба међупописна раздобља, тј. од 1991. до 2011. године, имала је 

Борча (71,0%) услед појаве субурбанизације Београда, док је највећи пад имала Брза 
Паланка у Источној Србији (-44,8%); 

• Када се гледају оба међупописна раздобља засебно, онда је током 1991-2002. најбрже је 
опадала Брза Паланка (-30,9%). Овај градић је смештен у Источној Србији, која има велики 
број лица на привременом раду у иностранству, а 1991. године је методологија пописа 
мењана у овом делу. Са друге стране, најбрже је расло Дивчибаре (80,8%), што је права 
аномалија ако се понови да је оно најбрже опадало одмах после пописа, тј. од 2002. до 
2011. године. Ипак, ово се може објаснити кроз то да је туристички смештај током кризних 
1990-их често био неретко насељен избеглим и прогнаним лицима, а Дивчибаре су управо 
мало туристичко градско насеље. Касније, током 2000-их година, овај контигент 
становништва је почео тражити трајно решење свог места боравка, што очигледно 
Дивчибаре као место нису могле да омогуће; 

• Ако се гледају промене у демографским кретањима између оба раздобља (2002/2011. 
према 1991-2002.), онда се види да су споменуте Дивчибаре имале најлошији салдо и то 
огромних -120,8% (са +80,8% на -40,0%), док је најбољи салдо уочен код Пећана, предграђа 
београдске општине Чукарица, и то за 36,0% (тј. са -22,0% на +14,0%).  

3.2. Урбано опадање 2002-2011. и карактер града 

Ако се демографски токови за последње раздобље 2002-2011. гледају у односу на карактер 
града, онда треба поновити да је направљена основна подела на три скупа градова: на (1) 
градска насеља која су управна седишта јединица, (2) градска насеља која су истовремено и 
предграђа и на (3) друга градска насеља која нису у оквиру претходна скупа, али већ одавно 
имају изразита непољопривредна обележја. Ово се може приказати кроз Табелу 2: 
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Табела 2: Подела градова по карактеру и њихов раст или опадање за раздобље 2002-2011.: 

Кретање бр. 
По                   стан. 
карактеру          

Укупан 
Број 

Урбани раст (са уделом) Урбано опадање (са уделом) 
>10% 5,0-10% 0-5% 0-5% 5-10% 10-20% >20% 

Градска насеља- 
седишта општина 

125 4 6 18 45 35 14 3 
3,2% 4,8% 14,4% 36,0% 28,0% 11,2% 2,4% 

Градска насеља  
која су предграђа 

20 4 6 3 4 3 0 0 
20,0% 30,0% 15,0% 20,0% 15,0% 0,0% 0,0% 

Друга градска 
насеља 

22 1 0 1 0 2 11 7 
4,5% 0,0% 4,5% 0,0% 0,1% 50,0% 31,8% 

 
Укупно гледано, најуспешнија су била градска насеља као предграђа, пошто је једино код 
њих већином забележен пораст – 65% њих је расло. Код највећег скупа градова, који су 
истовремено и седишта јединица локалне самоуправе, бројке су биле сличне општем стању 
за сва градска насеља – 22,4% је њих расло, док је 77,6% опадало. Најлошије стање је код 
других градских насеља где је огромна већина опадала, чак 90,9%, од чега је даље преко 4/5 
њих имало изразит пад већи од 10%.   
Ако се, пак, посматрају градови-крајности, онда се издвајају следећа насеља према Табели 3: 

Табела 3: Крајности према урбаног расту или опадању међу скуповима градова према 
карактеру за раздобље 2002-2011.: 

Крајности 
По карактеру                             . 

Највећи раст Највеће опадање 
Име града У % Име града У % 

Градска насеља-седишта општина Нови Пазар 21,8% Мајданпек -23,6% 
Градска насеља која су предграђа Борча 31,1% Палић -8,0% 
Друга градска насеља Златибор 20,3% Дивчибаре -40,0% 

3.3. Урбано опадање 2002-2011. и величина града 

Подела градских насеља у Србији према величини је урађена на шест категорија, које се 
приближно поклапају са значајем датих градова у мрежи насеља Републике Србије према 
тренутно важећем просторном плану републике (СРС, 2010)8: 
1) Категорија 1 – градови са преко више од милион становника и међународна средишта – 

само Београд; 
2) Категорија 2 – градови са 100.000-1.000.000 становника и регионална средишта – три града: 

Нови Сад, Ниш и Крагујевац; 
3) Категорија 3 – градови са 30-100 хиљада становника и махом окружна средишта – укупно 

24 града; 
4) Категорија 4 – градови са 10-30 хиљада становника и углавном градови секундарног значаја 

до окрузима и већа предграђа – укупно 51 град; 
5) Категорија 5 – градови са 5-10 хиљада становника, који обухватају мања седишта општина 

и већину предграђа – укупно 41 град; и 
6) Категорија 6 – градови са мање од 5 хиљада становника, који су најчешће најмања 

средишта општина или тзв. други  градови – укупно 48 градова. 
Ако се демографски токови за последње међупописно раздобље 2002-2011. гледају у односу 
на свих 167 градова према ових шест категорија њихове величине, онда се резултати могу 
сажети у виду Табеле 4: 

 

 

                                                
8  У складу са међународним смерницама код градова у опадању разврставање је рађено по стању пре опадања.  
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Табела 4: Подела градова по величини и њихов раст или опадање за раздобље 2002-2011.: 

Кретање бр. 
По                     стан. 
Величини          

Укупан 
Број 

Урбани раст (са уделом) Урбано опадање (са уделом) 
>10% 5-10% 0-5% 0-5% 5-10% 10-20% >20% 

Категорија 1 
>1.000.000 стан. 

1 0 0 1 0 0 0 0 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Категорија 2  
100.000-1.000.000. 

3 1 0 2 0 0 0 0 
33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Категорија 3 
30.000-100.000 стан. 

24 2 2 5 11 3 1 0 
8,3% 8,3% 20,8% 45,8% 12,5% 4,2% 0,0% 

Категорија 4 
10.000-30.000 стан. 

51 3 4 5 16 16 5 2 
5,9% 7,8% 9,8% 31,4% 31,4% 9,8% 3,9% 

Категорија 5 
5.000-10.000 стан. 

41 0 0 6 15 13 7 0 
0,0% 0,0% 14,6% 36,6% 31,7% 17,1% 0,0% 

Категорија 6 
< 5.000 стан. 

48 3 6 3 7 8 12 8 
6,4% 12,8% 6,4% 14,9% 17,0% 25,5% 17,0% 

Укупно гледано, што је насеље мање, оно је склоније опадању. Тако у прве две категорије, 
које обухватају четири града са више од 100 хиљада становника, нема градова у опадању. За 
разлику од њих, у категорији 6, где су најмања градска насеља, чак 42,5% градова има 
изузетно брзо опадање, веће од 10%. Код осам њих (17% свих градова) је оно крајње озбиљно, 
пошто износи преко 20%. Остале три категорије су између ова две крајности, али код свих њих 
се уочава да број градова у опадању преовлађује.  
Ако се посматрају градови-крајности, онда се издвајају следећа насеља према Табели 5: 

Табела 5: Крајности према урбаног расту или опадању међу скуповима градова према њиховој 
величини за раздобље 2002-2011.: 

Крајности 
По величини                             . 

Највећи раст Највеће опадање 
Име града У % Име града У % 

Категорија 1 / >1.000.000 стан. Београд 4,2% — — 
Категорија 2 / 100.000-1.000.000. стан. Нови Сад 19,9% — — 
Категорија 3 / 30.000-100.000 стан. Нови Пазар 21,8% Бор -13,7% 
Категорија 4 / 10.000-30.000 стан. Сурчин 27,4% Мајданпек -23,6% 
Категорија 5 / 5.000-10.000 стан. Добановци 3,1% Бања Ковиљача -18,8% 
Категорија 6 / < 5.000 стан. Златибор 20,3% Дивчибаре  -40,0% 

3.4. Урбано опадање 2002-2011. и регионална припадност 

Регионална припадност је уређена на основу нивоа 2 званичне номенклатуре статистичких 
територијалних јединица – НСТЈ2. Ако се изузме АП Косово и Метохија, де факто постоје 
четири НСТЈ2: 
1) Београдски регион – 16 градова; 
2) Регион Војводине – 51 град; 
3) Регион Шумадије и Западне Србије – 51 град; и 
4) Регион Јужне и Источне Србије – 47 градова. 
Ако се демографски токови за раздобље 2002-2011. гледају у према припадности свих 167 
градова овим НСТЈ2 регијама, добијају се следећи резултати дати кроз Табелу 6: 

Табела 6: Подела градова по величини и њихов раст или опадање за раздобље 2002-2011.: 

Кретање бр. 
По регији          стан. 

Укупан 
Број 

Укупан 
раст/пад 

Урбани раст (са уделом) Урбано опадање (са уделом) 
>10% 5-10% 0-5% 0-5% 5-10% 10-20% >20% 

Београдска 
регија 

16 5,5% 5 6 4 1 0 0 0 
31,3% 37,5% 25,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Регија 
Војводине 

51 -0,4% 1 1 2 15 21 10 1 
2,0% 2,0% 3,9% 29,4% 41,2% 19,6% 2,0% 

Регија Шумадије 
и Западне Србије 

51 0,7% 3 4 8 17 11 8 2 
5,9% 7,8% 15,7% 33,3% 21,6% 15,7% 3,9% 

Регија Јужне и 
Источне Србије 

47 -2,3% 0 1 8 16 8 7 7 
0,0% 2,1% 17,0% 34,0% 17,0% 14,9% 14,9% 

 
Ако се посматрају градови-крајности, онда се издвајају следећа насеља према Табели 7: 

Табела 7: Крајности према урбаног расту или опадању међу скуповима градова према њиховој 
припадности НСТЈ2 регијама за раздобље 2002-2011.: 

Крајности 
НУТС2 регија                             . 

Највећи раст Највеће опадање 
Име града У % Име града У % 

Београдска регија Борча 31,3% Умка -0,4% 
Регија Војводине Нови Сад 19,9% Јаша Томић -20,4% 
Регија Шумадије и Западне Србије Нови Пазар 21,8% Дивчибаре -40,0% 
Регија Јужне и Источне Србије Пожаревац 5,9% Сијаринска Бања -33,8% 
Поређењем две претходне табеле изводе се веома занимљиви резултати. Неки од њих  на 
први поглед изненађују, пошто, у целини узев, градови Војводине опадају иако је после 
Београда ово привредно најразвијеније подручје Србије. Додатно је чудно то што се ту налази 
и Нови Сад који после Новог Пазара има највећи раст броја становника током раздобља 2002-
2011. међу градовима који нису предграђа. Посредно може се расправљати о привлачној моћи, 
па даље и о (превеликој) централизацији Новог Сада у односу на остале градове Војводине. 
Слично се не уочава код односа Београда према остатку градова Србије у целини нити код 
Ниша према регији Јужне и Источне Србије. 
Оно што не изненађује је да у случају градова у оквиру Београдске регије огромна већина 
расте (осим Умке са веома малим падом). Слично томе, Регија Јужне и Источне Србије, која је 
у општем смислу демографски наугроженија, то исто показује и по питању (неповољног) 
кретања броја градског становништва. Регија Шумадије и Западне Србије има минимални 
раст градског становништва, али оно што још више значи, јесте да делује да су демографска 
кретања градова уравнотеженија у односу на градове у Војводини и Јужној и Источној 
Србији. Посредно се може говорити да ободни положај Крагујевца као јединог већег града у 
овој регији доприноси већој равнотежи у демографском расту осталих градова. 

4. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА – ДА ЛИ СЕ РЕГИОНАЛНЕ СМЕРНИЦЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ У 
СРБИЈИ?   

Крај рада није замишљен као уобичајен закључак. Мини-закључци у виду главних налаза на 
појединачне делове анализе демографских показатеља су већ дати на крају сваке од четири 
уже целине претходног поглавља. 
За разлику од тога, последње поглавље је замишљено као увод у стручну расправу у виду 
округлог стола. Циљ округлог стола би био да се добијени налази анализе размотре у светлу 
предлога за превазилажење урбаног опадања који су дати на регионалном нивоу према 
препорукама Светске банке (енг. World Bank), у оквиру извештаја „Cities in Eastern Europe and 
Central Asia: A Story of Urban Growth and Decline― (срп. „Градови у Источној Европи и 
Средишњој Азији: Прича о урбаном расту и паду―), аутори P. Restrepo Cadavid, G. Cineas, L. 
Quintero и S. Zhukova, а објављеног 2017. године. Дати предлози су дати у наставку (Табела 8), 
уз прва запажања аутора овог рада. Оно што начелно делује упитно, јесте да се предложени 
скупови мера углавном везују за најбољу праксу са Запада (САД, Јапан, Западна Немачка), 
што се у скоријој прошлости показало као веома проблематично за примену у бившем 
социјалистичком простору. 

Табела 8: Крајности према урбаног расту или опадању међу скуповима градова према њиховој 
припадности НСТЈ2 регијама за раздобље 2002-2011.: 
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БР. ПРЕДЛОГ ИЗ 
ИЗВЕШТАЈА 

ЗАПАЖАЊА: 
Б. АНТОНИЋ, А. ЂУКИЋ, Ј. МАРИЋ 

1.  Прилагођавање намене и зонирања   
Принудно пресељење становништва из 
слабо насељених делова града у гушће 
насеље. Први делови града се претварају 
у нове зелене зоне, док други остају 
изграђене зоне. 

МАНА: 
• Принуда као механизам спровођења. 
• Ниво уређености система. 
ПРЕДНОСТ: 
• Кроз уређење „банке земљишта и парцела― 

могућ надзор и спречавање каснијих 
шпекулација на тржишту некретнина 

2.  Политике паметног опадања  
Стратегије на државном и регионалном 
нивоу у вези коришћења неупотребљеног 
грађевинског земљишта, уклањања 
прекомерних зграда (посебно стамбених) 
и спајања малих општина у циљу 
рационализације управе. 

МАНА: 
• Финансијска средства огромна. 
• Спроводивост стратешких мера у спровођењу. 
ПРЕДНОСТ: 
• Стратешки приступ увек за препоруку. 
• Рационалност у приступу. 

3.  Развој заснован на умрежавању 
Планско прогушћавање оних делова 
града који су најбоље умрежени и 
саобраћајно повезани кроз организацију 
градског превоза. 

МАНА: 
• Радикална промена урбанистичког планирања, 

ка „звездастом― моделу града 
ПРЕДНОСТ: 
• Стратешки Повезивање урбаног развоја и 

развоја саобраћаја. 
4.  Нова места компетитивности 

Промена локалне привреде кроз увођење 
иновативних грана, попут креативних 
индустрија, туризма, нових технологија и 
истовремена регенерација старих 
постројења и зона у нове технолошке 
центре и зоне 

МАНА: 
• Да ли се ове нове намене и активности могу 

применити код малих и средњих градова? 
• Потребан флексибилнији законски оквир. 
• Мања привлачност за улагање у браунфилде 

уместо гринфилда. 
ПРЕДНОСТ: 
• Тежња ка прилагођавању новим, глобалним 

токовима развоја. 
5.  Обнова старих градских језгара 

Обнова градских језгара са историјском 
градњом кроз приватно-јавна партнерства 
са нагласком на развој сектора услуга, 
трговине,  пословања и високог 
образовања. Могућност постепене обнове 
кроз обнову посебно значајних суседстава 
и четврти. 

МАНА: 
• Неолиберални урбан развој кроз развој тржних 

центара на ободу града. 
• Колико је могуће развити високо образовање у 

малим и средњих градовима? 
ПРЕДНОСТ: 
• Тежња ка оживљавању градских језгара се 

показало као добар начин да се започне 
свеукупна обнова града.  

6.  Флексибилно урбанистичко планирање 
Промена погледа на урбанистичко 
планирање, које постаје оквир за развој, а 
не директива. Усредсређење на оно што 
не може да се ради у градском простору 
(„вето―), уместо онога што је једино или 
прво пожељно. Боље прилагођавање 
месним приликама.  

МАНА: 
• Флексибилно планирање се често на крају своди 

на одобравање било ког пројекта и било каквог 
развоја. 

ПРЕДНОСТ: 
• Флексибилан приступ обично утиче на лакше 

прихватање иновативних и креативних решења 
и пројеката у граду. 
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WORKING AT HOME IN A DISPERSED URBAN ENVIRONMENT – THE CASE 
OF SLOVENIA IN THE POST-SOCIALIST ERA 
 
 
 
ABSTRACT: 
During the economic downturn, European cities and suburban areas are faced with the processes of 
deregulation of many urban phenomena. Particularly in the areas of Trans-European Transport Network (TEN) 
corridors and the rapidly evolving economic and administrative centres, we have been recording new-age 
urban centralisation, allowed by the permanent or temporary exodus of migrants from the remote hinterland. In 
this context Slovenia, in its new socio-political arrangement and under the free-market conditions, also 
experiences various structural transformations. Traditional city contours are being lost and in the central part 
of the country a corridor conurbation is being developed, encouraged by an efficient transport system and a 
central position of the capital city. We speak of parallel processes of urbanisation and re-urbanisation, i.e. 
about the newly emerging structure of a dispersed urban environment. 
The current spatial planning challenges include the ability to preserve control of administrative and economic 
centralisation, demographic migration and related questions of sustainable mobility, supply, and pollution. With 
the development of information and telecommunication technologies, working at home has been experiencing 
a programmatic and morphological renaissance and has grown in importance. Its post-socialist expansion in 
the form of various spatial solutions represents at the level of the city organism as well as the urban hinterland, 
a concrete alternative to conventional industrial, entrepreneurial, and service zones. 
This paper presents a spatial analysis of working at home in Slovenia. As a spatial phenomenon, along with 
many positive economic effects it has certain negative effects on our health and environment. Visual impacts 
on the living environment, noise, and social isolation of the (self-)employed are among them. Regarding 
spatial planning, it is difficult to fully control home working. As part of the spatial analysis we established that 
this is an extremely extensive phenomenon of local significance, which must be, in order to promote its greater 
efficiency and environmental acceptability, addressed in the development strategies and implementing spatial 
documents of various levels. 
A more efficient regulation of working at home can become an important instrument in managing development 
processes in urban and suburban environments, so its role in the planning system must receive more 
professional and political attention. 
Key words: work at home, regulation, deregulation, urban and suburban environments  
 
RAD OD KUĆE U RAŠTRKANOM URBANOM OKRUŽENJU U SLOVENIJI U POST-SOCIJALISTIČKOJ 
ERI  
 
РЕЗИМЕ: 
Током економске кризе, европски градови и приградска подручја суочавају се са процесима 
дерегулације урбаног ткива. На подручјима коридора европске саобраћајне мреже (ТЕН) и у 
економским и административним центрима који се брзо развијају бележимо нову урбану 
централизацију ојачану привременим егзодусом миграната из удаљеног залеђа. У том контексту 
Словенија, у свом новом друштвено-политичком уређењу и под условима слободног тржишта, 
такође доживљава различите структурне трансформације. Традиционалне контуре града се губе, 
а у средишњем делу земље граде се коридори подстакнути ефикасним транспортним системом и 
централним положајем главног града. Говоримо о паралелним процесима урбанизације и 
реурбанизације, тј. о новонасталој структури распршеног градског окружења. 
Тренутни изазови просторног планирања укључују: способност очувања контроле 
административне и економске централизације; демографску миграцију и одрживу мобилност; 
снабдевање и загађење окружења. Развојем информационо комуникационих технологија рад од куће 
доживљава ренесансу и добија на значају. Његова постсоцијалистичка експанзија, као и његово 
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специфично просторно лоцирање, представљају на нивоу градског организма и урбаног залеђа, 
конкретну алтернативу конвенционалним индустријским, предузетничким и услужним зонама. 
Овај рад приказује просторну анализу рада од куће у Словенији. Као просторна појава, уз бројне 
позитивне економске ефекте, има и одређених негативних ефеката на наше здравље и животну 
средину. Међу њима су визуелни утицаји на животну средину, бука и социјална изолација (само) 
запослених. Што се тиче просторног планирања, тешко је у потпуности контролисати рад куће. 
Утврдили смо просторном анализом да се ради о екстензивном феномену локалног значаја који 
мора бити, у циљу промовисања веће ефикасности и прихватљивости за животну средину, 
адресиран у развојним стратегијама и имплементацији просторних и урбанистичких планова на 
различитим нивоима. 
Ефикаснија регулација рада од куће може постати важан инструмент у управљању развојним 
процесима у урбаним и приградским срединама, па његова улога у систему планирања мора добити 
већу професионалну и политичку пажњу. 
 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
In recent decades, Slovenia has been facing a new spatial development reality. The starting-points 
and goals of spatial planning have been established in the domain of long-term spatial plans. 
Nevertheless, the conventional approaches and professional practices have changed in terms of their 
integration into physical space. The supply-and-demand principle has been established in business 
real-estate and land development markets. Today we face a territorially dispersed structure of 
business entities operating in various locations and various organisation formats. This structure has 
certain advantages and disadvantages, as on the one hand it reflects the territorial distribution of jobs, 
and on the other hand it has, in many places, various impacts on the environment. 
Other post-socialist countries meet similar transition-related challenges (Andrusz et al., 1996; 
Bartaud, 2006; Hamilton 1999). Economic and other spatial professions have studied the 
consequences of introducing western economic models into young democracies, which have reacted 
differently to land privatisation (Stanilov, 2007; Jocić, 2019), real-estate market redefinition (Reiner et 
al. 1995), and structural transformation of former industrial complexes into new business centres 
(Kiss, 2007; Ursu et al. 2019). 
In the first post-socialist decade (1991-2000), Slovenian economy faced a major economic crisis 
(Lorber, 1999), as a consequence of the decline or unsuccessful privatisation of many companies of 
the former planned economy. The crisis reached its peak in 1992-93, accompanied by the evident 
drop in GDP and general unemployment (Stanovnik et al., 2000). As a developmental alternative, in 
this period small entrepreneurship started to develop intensively (Vadnjal, 1996), which enabled 
individuals to enter into formal (self)employment and realise their business initiatives. Despite the 
gradual transition of some foreign employers (Kavaš et al., 2003) and development of individual 
larger home companies, the enterprise sector has branched out practically all over Slovenia. This 
sector mostly operates in the field of tertiary and quaternary activities and employs a large part of 
population. 
Spatially, these processes were underway in two directions (Čok, 2004). On the one hand, many 
business zones were established that offered land connected to public utilities, for building 
commercial buildings. Zones were established completely from scratch (as greenfields) (Sitar et. al, 
2002; Kokelj, 2012) or as privatised and structurally transformed former industrial sites (as brownfield) 
(Bole, 2010; Potočnik Slavič, 2010). 
On the other hand, home working developed intensively, as a form of a physical organisation of 
business activities in the living environment. This was based on the previous socialist practice of non-
formal operation (Kos, 1990; Svetlik et al., 1988) and on the established practices of traditional craft. 
Its expansion is based on various organisation conditions (cheaper, faster, simpler) and is a 
competitive alternative to conducting a business in business zones (Kos, 1993). 
In this period the spatial legislation transformed as well, which in the domain of spatial strategic plans 
defined a simpler implementation of real-estate investments or the supply-and-demand market 
doctrine as a priority. At the same time, the local self-government legislation changed as well. New 
state institutions were formed, which promoted employment in the public sector. These processes led 
to centralisation of new jobs, particularly in Osrednjeslovenska regija (Central Slovenian Region) 
(Nared et al., 2019), with Ljubljana as the national capital at its centre (Rus, 2007). 
Centralisation is increasingly promoted by other parameters of a modern business environment. The 
intersection of TEN-T corridors V and X makes for attractive location conditions for organisation of 
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present-time activities, based on integration in the pan-European transport network, with exchange of 
products, materials, information, and labour. Especially in its central part, Slovenia has a relatively 
branched out transport and energy grid, which allows for a simple connection to TEN-T corridors also 
for remote areas. In this sense we see the home working structure as a certain spatial development 
potential, which has not been analytically studied well enough. The following two research questions 
are important: What is the spatial scope of working at home, and What are its key impacts on the 
environment? 
In spatial terms, we particularly see the need for a more efficient structural regulation which would be 
used to limit the negative impacts on the living environment (Pečenko, 2019) and steer home working 
more efficiently (Čok et al., 2019_A). With information technologies, home working is on the rise 
again, which is also reflected in the current pandemic crisis. Traditional capitalist countries have been 
seeing similar challenges in spatial planning and regulation (Felstead et al., 2017). In the scientific 
sense, its economic and sociological effects have been widely studied (Beck, 1992; Toffler, 1981), 
while its spatial and administrative regulation has been less known and analysed (Holliss, 2007; 
Holliss, 2015). Hereinafter we present partial results of two studies that have been conducted recently 
at the Faculty of Civil and Geodetic Engineering and the Faculty of Architecture of the University of 
Ljubljana. 
 
2. HOME WORKING BY SCALE AND FORM 
 
Territorial scale of home working, records of its business activities, and its spatial forms were 
determined based on publicly accessible databases and field work. The scope was determined based 
on the databases by the Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records (AJPES), Real-
estate Register (REN), Records of House Numbers (EHIŠ), and the Spatial Information System portal 
(GRNP).  
We found that in Slovenia there are currently 257,030 business entities registered (all entities, 
regardless of their size, activity, or legal status), of which 64% are registered in residential buildings, 
and 36% in non-residential buildings. 7.2% entities carry out tertiary activities, which include various 
services that can be done at home. 18% entities carry out quaternary activities, which also involve 
service activities; there are also some secondary sector activities carried out in settlements, which 
mostly include manufacturing (crafts, e.g. carpentry, mechanical engineering, metal and plastic 
production). In the territorial sense, one third (33.2%) of the entities are located in the municipalities of 
Osrednjeslovenska regija (Figure 1) and at the intersection of TEN-T corridors V and X. 
 

 
Figure 1: Densification of business entities in Osrednjeslovenska regija (Central Slovenian Region), i.e. along 

TEN corridors’ intersection 
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Surprisingly, in terms of zoned land use more than a half of all business entities (56,22%) is located 
in residential areas and areas of dispersed settlement (Figure 2), including secondary sector 
activities, while a third is located (31%) in areas of central activities. We need to draw attention to a 
data gap, as the locations shown in the records provide information about the registered address 
but not on the trading address, where the activity in fact takes place. This deviation could not be 
quantified due to a lack of records. 
 

 
Figure 2: Settlements near TEN corridors: Logatec and Šentrupert, dispersity of sites of business entities in 

various zoned land uses. 
 
As part of the project Prostorske rešitve za organizacijo dela na domu v Savinski regiji (Spatial 
Solutions for Working-At-Home Organisation in Savinjska Regija) (Čok et al., 2019_B), using field 
work (Figure 3), analysis of spatial documents and interviews with various stakeholders 
(entrepreneurs, municipal staff, development agencies, chambers of crafts, etc.), we recorded a 
large scale of manufacturing and commercial services that are, in fact, carried out inside 
settlements (partially secondary, but mostly tertiary activities). By analysing the forms (analysis of 
urban design and architectural adaptations of residential buildings for the needs of conducting a 
business), we found that home working is underway in four typical forms (Table 1): 
 
Table 1: Home working, typical forms. 

1.  Spatial solutions without 
changes in the shape and 
volume of the master 
residential building 

- the business activity is implemented in a residential building, where its 
form does not change. Conflict situations occur due to the mixing of 
residents and clients, lack of additional parking places, etc. This format fits 
various service activities, which do not require much additional room for 
their operation. 

2.  Spatial solutions with 
evident changes in the 
shape of the master 
building volume 

- for implementing a business activity a residential building is changed in 
terms of its floor-plan organisation and volume. These solutions involve 
adaptations and work as business and residential complexes. A particular 
challenge is architectural design, as in most cases this involves a 
modification of the residential typology into amorphous, non-ambitious 
solutions, which are an architectural particularity in rounded-off residential 
areas, with a distinct building morphology and typology. 

3.  Spatial solutions such as 
extensions, as special-
purpose buildings 

- these solutions represent a large modification of the basic building. 
Annexes are set up in various forms and sizes, whereby in these cases 
too the key problem is their typological and formal profiling. Problems 
occur also when there is a lack of land, when the extension is located on 
the outer functional area of a house. Their advantage lies in the separate 
operation of the housing and business parts. 
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4.  Spatial solutions that 
involve the addition of a 
separate, i.e. independent 
dedicated building 

- -these solutions are the most visible encroachment upon the living 
environment, as separate buildings are mostly built for larger business 
activities. As such they require an adequate surface, while typologically 
they enter the typology of commercial buildings and even production 
facilities into residential complexes (evident from the shape of the building 
volume, materials, colour of the facade envelope, etc.). This form of home 
working organisation is, because of its scale, more questionable, while 
provisions in spatial documents present a challenge which allow for such 
interventions in the living environment in the first place. 

 
This analysis points to the major diversity of spatial solutions, varying from almost invisible ones to 
those that significantly change the living environment into a new complex conurbation, with a mix of 
various functions, activities, and building typologies.. 
 

 
Figure 3: Business activity in a settlement, various forms of home working (modified residential buildings, 

extensions, separate buildings). 
 

3. HOME WORKING AND ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS 
  
In most of the cases analysed the key problem is the visual impact of such architectural and urban 
design transformations as well as the increased noise introduced by additional traffic (materials, 
clients, energy-generating products, etc.). Given other impacts on the environment, practically all 
companies adhere to applicable sectoral rules laying down the limiting values of the individual 
parameters (emissions, technological noise, etc.). In this respect home working regulation is 
underway only under municipal spatial documents laying down the conditions about the activities 
allowed in a settlement, given the urban and architectural design. The reference materials 
(applicable Municipal Spatial Plans in Savinjska regija (Savinja Region) municipalities in 2019) 
revealed that they contain very vague provisions, which allow for working from home in a mostly 
flexible format. At the implementing level, challenges involve an appropriate interpretation of these 
provisions and the lack of any kind of provisions regarding the synergy effects, which the business 
activity causes in the living environment (e.g. concentration of noise, emissions, traffic, etc., or too 
poorly regulated changes of the building morphology and typology in rounded-off areas). 
The key reasons underlying organisation of home working include: 
a) Smaller start-up capital necessary for registering a business activity (no need for renting or 

buying business premises in a remote business zone), 
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b) Combining living and working environments eases commuting to remote locations and the 
related financial and temporal implications (fewer home-work-home commutes, less energy 
used for transportation, etc.). 

c) Sharing of existing household infrastructure and cost sharing (electricity, water, sewerage, 
telecommunications, cleaning, and maintenance, etc.). 

d) Psychological effects connected to greater productivity of individuals (home environment 
stimulation). 

e) Possibility of involvement of family members (even neighbourhoods) in the work process and 
related positive social and economic effects. 

Major positive effects of home working include: 
a) A limited number and scale of commuting (at the state level) and related smaller negative effects 

on the health and environment, 
b) A smaller number of business zones in a wider area, as areas of concentrated impacts on the 

environment, 
c) Flexibility and, as a result, greater efficiency of the working and business environment 

(technological, financial, administrative, ownership, etc.) 
d) Preservation or easier job creation in remote hinterland, otherwise lacking sufficient conventional 

economic infrastructure (branched transport network, dedicated business zones, etc.). 
e) Easier continuity in the case of inter-generational takeover of a business (family business, 

acquirers). 
 
4. FORMAL AND INFORMAL REGULATING INSTRUMENTS 
 
In regulating home working we mostly have conventional tools for building design at hand, which, 
which, at the level of municipal spatial implementing documents, include mostly the following: 1) 
Provisions regarding the activities allowed in residential areas and b) general conditions for building 
design (except for cases under Detailed Building Plans). In most cases these provisions direct 
home working only in general terms rather than determine it efficiently (particularly in case of 
specific business and technological needs).  
Based on the analyses of the condition of spatial documents we defined a set of additional 
measures, that could contribute to: 1) more acceptable integration of business activities into the 
living environment and 2) its greater business efficiency (Table 2). 
 
Table 2: Regulating home working, additional measures. 

Groups of 
measures 

Set of measures 

 (1) Measures for 
improvement of 
the visual 
impact 

- antecedent definition of appropriate locations in the process of determining zoned 
land use (level of planning documents) and definition of appropriate microlocations 
at the parcel level (level of implementing documents), to allow for a sufficient 
distance from public surfaces, public buildings, etc. 

- appropriately designed facade envelope (colours, textures, materials) and building 
volume; such architectural interventions must be contextually designed, the 
provisions in relevant spatial implementing documents must be appropriately 
formulated, 

- planning measures for reducing the visual exposure of open waste disposal sites, 
parking areas, information lighting fixtures, etc. (visual barriers, green and built 
structures, etc.), which reduce the visual quality of the living environment. 

(2)  Noise reduction 
measures 

- antecedent definition of the appropriate location in the process of determining zone 
land use (level of planning documents) and definition of the appropriate 
microlocation at the parcel level (level of implementing documents), allowing for the 
necessary distance from the surrounding buildings,  

- allow for an appropriate direction and organisation of access for the employed, 
clients, and materials (orientation of business and residential functions),  

- allow for appropriate organisation of traffic-calming areas (location and design), - 
design of anti-noise barriers, embankments, and anti-noise vegetation. 
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(3)  Actions aimed 
at operating 
efficiency 
improvement 

- antecedent definition of the appropriate site, which is acceptable for the local 
community (relevant for larger activities),  

- formation of a productive working and business environment (orientation of 
workplace, lighting, ergonomics).  

- planning of functional parking areas for clients (especially in catering), seamless 
supply with materials, energy products, waste removal, etc. 

- design of visually attractive architectural and urban design solutions (in line with 
modern design approaches, integration of green elements, etc.), 

- planning of measures for promoting activities (signs),  
(4)  Project 

rationalisation 
measures 

- appropriate dimensioning based on an efficient business plan (depreciation: 
planned duration and scale of conducting a business, building and maintenance 
costs, tax expenditure and final removal of a building or its upgrading for business 
uses),  

- exploring the possibility of shared workspaces, technical spaces, etc., both at the 
level of a primary residential building, at the level of public spaces, and structures at 
the neighbourhood level or settlement level (shared parking areas, landfills, 
ecological islands), 

- previous checking of the possibility of including simple (mobile) structures and study 
of their functional capacities (selection of the appropriate type),  

- previous checking of alternative possibilities for renting or buying business 
premises and/or buildings in a business zone (in case of business expansion). 

 
5. DISCUSSION 
 
By changing the socio-political arrangement (in Slovenia and beyond) in spatial planning and siting 
of economic activities, the democratic concept of the free market has been established, as an 
ideological and business alternative to the former socialist socio-development plans. The supply 
and demand principle led to implementation of various entrepreneurial initiatives in the wider area. 
Home working can be an acceptable spatial form of organisation of a business activity with all its 
positive effects. This becomes problematic when the work process exceeds the “absorption 
capacity” of the living environment and becomes disruptive in the narrow and broader impact area 
(noise, visual effect, emissions). In this respect it is necessary to define the notion of public interest, 
as in the sustainable development concept it is equally defined both in the group of economic as 
well as environmental and social qualities (i.e. living environment). A negative effect of home 
working is often social isolation of the (self)employed, particularly of those living and working in 
households with fewer family members. Home working limits potential contacts that the individual 
could experience by working inside a working community with more members. Such psychosocial 
consequences were widely studied in the 1980s in Western countries, but no large-scale analyses 
have been made in Slovenia. We believe that the current pandemic situation, which temporarily 
prompted large-scale “working from home”, will encourage analytical studies in this respect as well. 
All of this proves that the spatial situation is very diverse and that the extensive presence of 
business activities in land zoned for various purposes has been changing the conventional 
contours of the urban environment.  
Despite the formally present regulating instruments, to a certain degree the spatial development 
principle of “anything, anywhere” is being established, based on partial supply-and-demand needs 
and principles. In the administrative sense, we face para-formal processes of parallel re-
urbanisation, generating the newly emerging structure of a dispersed urban environment. In this 
situation we ask ourselves whether we are still able to control it with the regulating instruments 
available (Pravilnik OPN, 2007). Such allocation of activities in space also shows certain potentials, 
but further interdisciplinary studies should be conducted for an analytical assessment of this. 
Regulation of home working must become the subject of increased interest both by the profession 
and the policy shaping spatial development and acting in public interest. 
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КА КОЛАБОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ: ПЛАТФОРМА ЗА ПРОМОЦИЈУ 
САВРЕМЕНОГ КОНЦЕПТА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
 
 
АПСТРАКТ 
Рад се бави приказом и анализом резултата прве фазе пројекта „Ка колаборативном управљању“ 
који има за циљ успостављање платформе за разумевање актуелних проблема, развој нове културе 
комуникације и промоцију новог оквира професионалне делатности у области просторног развоја. 
Пројекат се спроводи кроз сарадњу експерата из цивилног сектора (Центар за културну 
деконтаминацију – ЦЗКД), академије (Универзитет у Београду - Архитектонски факултет) и њене 
алумни мреже (Студијски програм мастер академских студија Интегрални урбанизам).  
Платформа промовише савремени концепт просторног развоја из угла промењених друштвено-
економских услова у Србији након 2000-те године који су утицали на успостављање новог оквира 
система планирања и самим тим планске праксе. Кључне промене укључују легитимизацију 
интереса заинтересованих страна из сва три сектора (јавног, приватног и цивилног) и последично, 
колаборативно одлучивање о питањима просторног развоја. То подразумева успостављање јавне 
арене за аргументовану дебату као средства за постизање равнотеже између различитих 
интереса према коришћењу просторних ресурса. 
Креирана платформа се састоји из три компоненте: а) истраживања – које промовише интегрално 
посматрање процеса просторног развоја, б) online платформе – која креира простор за разумевање 
процеса просторног развоја кроз интерактивну размену информација од значаја за све 
заинтересоване стране и ц) јавне дебате – које стварају простор за отворену комуникацију о 
проблемима система планирања и планске праксе. 
Након реализације прве фазе пројекта остварени су следећи резултати: а) спроведено је 
истраживање пет карактеристичних процеса просторног развоја у Београду у којем се на 
интегралан начин прате токови одлучивања од значаја за предметни случај, б) одржан је јавни 
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догађај под називом „Колапс или комуникација: урбанизам супротстављених интереса“ на којем су 
позвани учесници из сва три сектора представљали појединачне ставове о питањима просторног 
развоја у Београду и ц) креиран је веб-сајт под називом „Интерактивни урбанизам“ који промовише 
пројекат и пласира остварене резултате. 
Кључне речи: управљање урбаним развојем; арена за дебату; конфликти; колаборативно 
одлучивање; интерактивни урбанизам 
 
ABSTRACT 
The paper deals with the presentation and analysis of the results of the first phase of the project "Towards 
Collaborative Governance", which aims at establishing a platform for understanding the current problems, to 
develop a new communication culture and to promote a new professional development framework in the field 
of spatial development. 
The project is implemented through the cooperation of experts from the civil sector (Center for Cultural 
Decontamination - CZKD), the Academy (University of Belgrade - Faculty of Architecture) and its alumni 
network (Master Program in Academic Studies of Integrated Urbanism). 
The platform promotes the contemporary concept of spatial development from the point of view of the changed 
socio-economic conditions in Serbia, after the year 2000, that influenced the establishment of a new 
framework for the planning system and consequently the planning practice. Key changes include legitimizing 
the interests of stakeholders from all three sectors (public, private and civil) and, consequently, collaborative 
decision-making on spatial development issues. This involves establishing a public arena for cogent debates 
as a means of striking a balance between the different interests in the use of the spatial resources. 
The created platform consists of three components: a) research - which promotes integrated observation of 
the spatial development process, b) an online platform - that creates space for understanding the spatial 
development process through the interactive exchange of information relevant to all stakeholders and c) public 
debates - that produce space for an open communication about the problems of the planning systems and 
planning practices. 
Following the realization of the first phase of the project, the following results were achieved: a) a survey of 
five characteristic processes of spatial development in Belgrade was conducted in which the decision making 
process relevant to the case in question was integrated, b) a public event called "Collapse or Communication: 
the urbanism of conflicting interests ”, inviting participants from all three sectors to represent individual views 
on the spatial development issues in Belgrade was held, and c) a website called “Interactive Urbanism ”was 
created to promote the project and deliver the achieved results. 
Keywords: urban governance, arena for debate, conflicts, collaborative decision making, interactive urbanism 
 
 
УВОД 
 
Пројекат „Ка колаборативном управљању“ представља део програмске целине под називом 
„Разумети град“ који спроводи Центар за културну деконтаминацију (ЦЗКД) из Београда, као 
непрофитна културна институција оријентисана ка критичком мишљењу у оквиру културне и 
уметничке продукције. Програмска целина „Разумети град“ се бави темама производње и 
репрезентације простора у транзиционом и пост-транзиционом друштву Београда и региона, 
које проблематизују разумевање простора као главног ресурса експлоатације и истовремено 
фундаменталног чиниоца друштва и квалитета живота (ЦЗКД, 2015). У оквиру наведене 
програмске целине креиран је пројекат „Ка колаборативном управљању“ који у фокус ставља 
питања просторног развоја, иницирана актуелним проблемима у развоју Београда. Циљ 
пројекта је промоција савременог концепта просторног развоја путем платформе за 
разумевање стања, развој нове културе комуникације и преиспитивање оквира 
професионалне делатности. 
Пројекат „Ка колаборативном управљању“ се спроводи кроз сарадњу експерата из ЦЗКД-а,  
представника академије (Универзитет у Београду - Архитектонски факултет) и њене алумни 
мреже (Студијски програм мастер академских студија Интегрални урбанизам), уз подршку 
Фондације Hajnrih Bel у Београду (ЦЗКД, 2019а). Током јесени 2019.године, реализована је 
прва фаза пројекта кроз три компоненте: истраживање, online платформу и јавну дебату. У 
наставку рада биће детаљно приказан садржај и резултати прве фазе пројекта. 
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Слика 1: Визуелни идентитет пројекта „Ка колаборативном управљању“ (Илустрација: Марија 

Маруна) 
КОНТЕКСТУАЛНИ ОКВИР ПРОЈЕКТА
Последњих година, изградња у Београду представља подручје многобројних конфликата 
између друштвених актера. Различити актери имају различите интересе, те и различита 
очекивања од исхода изградње. Услед какофоније гласова који се могу чути поводом сваког 
случаја изградње, мањка информација и одсуства дијалога, често није могуће разумети 
процесе, процедуре и узроке проблема у целини. Тако просторни развој наших градова 
исувише често представља конфликтно поље крајње супротстављених позиција, изоштрених 
специфичним перспективама из којих наступају различите друштвене групе. 

Конфликтне ситуције су последица промењених друштвено-економских услова у Србији 
након 2000-те године који су утицали на успостављање новог оквира система планирања и 
самим тим планске праксе (Lazarević Bajec, 2009). Пре свега, легитимисано је тржиште као 
глобално доминантни развојни механизам и враћена је приватна својина као својински 
статус над земљиштем, а грађевинско земљиште проглашено робом (Zeković & Vujošević, 
2018). Последично, просторни развој је постао активност арбитрирања између разноликих 
интереса и права над употребом земљишта. Успостављен је легитимитет интереса 
заинтересованих страна из сва три сектора (јавног, приватног и цивилног) и самим тим оквир 
за демократско одлучивање о питањима просторног развоја (Vujoševič & Petovar, 2006). У 
суштини, то подразумева успостављање јавне арене за аргументовану дебату као средства 
за постизање равнотеже између различитих интереса према коришћењу просторних 
ресурса. 
Концепт управљања просторним развојем који уважава легитимитет интереса свих 
друштвених актера – заинтересованих страна из сва три сектора, планирање третира као 
колаборативну активност. Колаборативна планска пракса заснива се на креирању арене за 
аргументовану дебату, својеврстан јавни дијалог као средство постизања равнотеже између 
различитих интереса према коришћењу просторних ресурса. Планирање постаје доминантно 
преговарачки процес у којем заинтересоване стране кроз дијалог долазе до заједничке 
одлуке о просторном развоју (Vujošević, 2003; 2004). 
У овако постављеном концепту просторног развоја, конфликт представља саставни део 
планског процеса. 
Међутим, иако су наведене промене битно промениле логику просторног развоја, систем 
планирања, посматран као део целокупног регулаторног система, није их у потпуности 
испратио (Maruna, Čolić & Milovanović Rodić, 2018), што је последично проузроковало 
многобројне проблеме у планској пракси којих смо данас сведоци. 
 
КОМПОНЕНТЕ ПРОЈЕКТА 
 
Истраживање 
Истраживачка компонента пројекта је имала за циљ промоцију интегралног посматрања 
процеса просторног развоја. Суштински, то подразумева отклон од традиционално 
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посматране делатности планирања као активности израде планова, и прихватање концепта 
управљања урбаним развојем као оквира за разумевање предметног домена. У складу са 
тим, истраживање је обухватило, поред анализе процеса израде планских докумената, 
сагледавање токова одлучивања паралелних процеса у којима се доносе одлуке од утицаја 
на просторни развој. 
Као илустрација новог разумевања процеса просторног развоја, анализирано је пет примера 
процеса планирања и изградње у Београду које је шира и стручна јавност сматрала 
дискутабилним по различитим основама и због којих су покретани и још увек су актуелни 
протести грађана различитих модалитета и интезитета. Истраживањем су обухваћени 
следећи примери изградње: а) Парк пријатељства – Ушће, б) Спалионица отпада у Винчи, в) 
Макишко поље, г) Насеље Степа Степановић и д) Вождове Капије. 
Заинтересовани актери различитих мотивација, природа интереса, нивоа 
заинтересованости, али и компетенција и нивоа моћи да утичу на процес, су пласирали у 
медијима своје перспективе и верзије случаја. Различите интерпретације решења, мноштво 
докумената, аргумената и ставова за и против не само од стране актера из различитих, већ и 
у оквиру истог сектора, су указале на потребу за њиховим дубљим испитивањем базираним 
на педантно прикупљеним, хронолошки уређеним и поузданим информацијама.  
Поред хронолошког приказа процеса израде планске документације – традиционалног 
планског процеса – паралелно су праћена различита дешавања од непосредног значаја за 
посматрани пример изградње:  
- легислатива одн. промене законског оквира 
- друге одлуке од значаја за локацију 
- реакције грађана 
- просторне манифестације. 
Хронолошки приказ прикупљених информација, структуираних према наведеним 
категоријама, омогућио је увид у међусобну условљеност одлука и последично, промене у 
правцима просторног развоја. Уједно, омогућен је и увид у структуру учесника и њихову 
позицију у односу на донете одлуке. Хронолошки приказ формиран је на основу јавно 
доступних информација и докумената и у највећој могућој мери на примарним изворима.  
Истраживање спроведено кроз интегралну перспективу је омогућило препознавање 
конфликтних тачака процеса просторног развоја како самих предметних случајева, тако и 
општих проблема у развоју Београда (ЦЗКД, 2019б). 

 
Слика 2: Плакат радне верзије хронолошког приказа процеса планирања и изградње случаја 

Макишког поља (Извор: ЦЗКД, 2019б) 
Online платформа 
Интерактивни урбанизам је online платформа (ЦЗКД, 2019б) покренута са циљем 
унапређења разумевања сложених процеса артикулације и имплементације урбаних 
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политика којима се врши трансформација простора и тиме утиче на квалитет живота људи 
који у њему живе. 
Сложеност тих процеса је узрокована све бржим променама развојног контекста и 
постојањем разноликих и флуидних дискурса и често конфликтних интереса. Конфликтни 
интереси су нормална последица демократизације друштва, чији се степен развијености 
мери финоћом механизама којима се омогућава да групе људи изразе и бране своје 
интересе. Међутим, иако конфликти интереса представљају кључну карактерситику 
модерног друштва, они могу бити деструктивни по заједнице, те се морају развијати 
инструменти за спречавање њихове ескалације. 
Суочено са све комплекснијим развојним проблемима, урбанистичко и просторно планирање 
у Србији као инструмент управљања развојем, показује све већу немоћ оличену у растућем 
броју ескалираних конфликата. Позиција и улога урбаниста у процесима управљања 
просторним развојем су у формалним процедурама и даље значајни, али њихов реални 
утицај на одлучивање постаје све мањи. Одсуство подршке државе развоју капацитета 
урбанистичких институција и професионалних компетенција доприноси континуираном 
опадању самопоуздања урбаниста и повлачењу из деловања у јавној сфери. Углед и 
поштовање професије, у свим различитим видовима практиковања, значајно опада у очима 
политике и шире јавности.   
 
Јавна дебата 
Јавна дебата, као трећа компонента пројекта, начелно је креирана са циљем стварања 
простора за отворену комуникацију о проблемима система планирања и планске праксе. 
Њен формат је усмерен ка успостављању јавне арене за отворени дијалог у којем учествују 
заинтересоване стране из сва три сектора. Разноликост вредносних и интересних позиција 
из којих оне наступају, а које стоје у позадини постојећих конфликата у односу на правце и 
решења у развоју града, захтева развој нове културе комуникације и амбијента за дијалог.  
Основни предуслови за остваривање отворених и конструктивних разговора почивају на 
неколико принципа: 

- информисаност о предмету разговора 
- знања потребна за разумевање проблема 
- равноправност у могућностима за исказивање ставова 
- уважавање другачијег мишљења. 

Јавне дебате представљају компоненту у успостављању јавне арене за дијалог и имају за 
циљ осветљавање различитих позиција и виђења исте ствари кроз специфичну визуру 
учесника из различитих сектора широј јавности. Јавне дебате нису осмишљене као полигон 
за разматрање конкретних проблема просторног развоја, већ као простор за препознавање 
различитих интересних позиција, увид у разлике и међусобно разумевање исте теме.  
Успостављање јавне арене у којој се наведени принципи уважавају, свакако представља 
дугорочан али неизбежан процес, уколико је крајњи циљ урбани развој у интересу свих.  
 
ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
Интегрална анализа примера планирања и иградње у Београду 
Анализа примера је показала да наш, транзицијом пољуљани и нестабилни институционални 
систем није успео да се избори са комплексном природом ових проблема. Без консензуса у 
оквиру институција, а заправо на нивоу друштва у целини, о елементарним вредностима и 
стратешким развојним опредељењима, систем је демонстрирао немоћ, те су конфликти, 
услед одсуства медијације, ескалирали. 
Сваки од истраживаних случаја осветљава бар по једну специфичну тему од значаја за 
управљање развојем (Бео)града, али су случајеви потврдили и неке истоветне слабости 
система.  
а) Студије случаја „Парка пријатељства-Ушће" и “Макишко поље” илуструју процесе 
планирања и изградње међусобно различитих, али веома значајних просторних целина које 
се налазе под посебним режимима заштите. У првом случају, ради се о једној од 
најзначајнијих јавних зелених површина Београда која ужива претходну заштиту као део 
Приобалне зоне Новог Београда. У другом случају, ради се о подручју под посебним 
режимима заштите водоизворишта, као једно од најзначајнијих елемента система 
водоснабдевања Београда. Њихов значај је изискивао да процеси њиховог планирања и 
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изградње буду пажљиво дизајнирани – наглашено транспарентни, инклузивни и отворени, 
као и да ће решења бити у складу са најновијим сазнањима у вези са климатским 
променама, заштитом животне средине, природе и сл. Међутим, управо супротно, случај 
“Парка пријатељства-Ушће” илуструје кашњење планских процедура за процесима 
изградње, чиме планови чак и централних и најзначајнијих и заштићених градских зона 
постају средство легализације и про форма документи, а случај “Макишког поља” илуструје 
колизију два супротстављена развојна опредељења - сужавање уже зоне санитарне заштите 
и интезивну урбанизацију тог подручја, насупрот интезивирању ослањања на ово 
водизвориште и пораст улагања у постројења за прераду воде. 
б) Студије случаја “Парка пријатељства-Ушће” и “Спалионица отпада у Винчи” илуструју 
увођење нових, неформалних инструмената формулисаним у нетранспарентним и 
процедурама паралелним са планерским процедурама, те тиме и ван домета и утицаја 
јавности. У првом случају, ради се о процесу заснивања формалног планског решења на 
стратегији развоја простора парка на Ушћу “People’s Park“, коју је израдио архитектонски 
биро Gehl из Копенхагена. Нејасне су и нетранспарентне процедуре избора пројектанта, али 
што је још значајније, садржај, аутори и начин формулисања програма на основу ког је 
пројектантски тим израдио решење. У другом случају, избор технолошког решења третмана 
и одлагања комуналног отпада је, у процесу успостављања јавно-приватног партнерства, 
препуштен потенцијалним приватним партнерима, упркос постојању званичних стратешких 
докумената и важећих урбанистичких планова који су прописивали примену других, чистијих 
технологија. Тиме је приватни партнер, који је у паралелној и регуларној процедури добио 
статус повлашћеног произвођача енергије, добио додатно повољнију позицију на рачун 
јавног здравља, стања животне средине и заштите природе. 
в) Студије случаја “Вождове капије” и “Насеља Степа Степановић” представљају илустрацију 
последица недоследности и увођења промена у току реализације стамбених комплекса, те 
њиховог утицаја на квалитет живота и вредност некретнина постојећих корисника простора. 
Обе студије позивају на преиспитивање тумачења стечених и уговорних права власника 
изграђених станова, јер је постојеће тумачење њихове правне (не)сигурности произвело 
различите видове сукоба супротстављених страна, од протеста и примене физичке силе, до 
оних са судским епилогом. Поред тога, студија “Вождове капије” је илустрација стамбене 
изградње као ефективног механизма репродукције и експанзије капитала и увођења 
концепта кондоминијума, као затвореног модела коришћења, власништва, управљања и 
одржавања стамбених комплекса. Са друге стране, изградња насеља „Степа Степановић“, 
најављена као рехабилитација улоге јавног сектора и употребе јавних средстава у изградњи 
великих стамбених комплекса, са циљем унапређења приступачности становања, показала 
се отвореном за накнадну комерцијализацију простора без осврта на зајединчки интерес 
становника насеља. 
Свих пет одабраних студија случаја указују на проблеме убрзане и међусобно неусклађене 
промене различитих закона и њихових подзаконских аката, али и градских прописа и 
планских докумената; паралелног одвијања више међусобно независних управљачких и 
планских процеса; постојања великог броја институција нејасних или преклапајућих 
надлежности; пораста нетранспарентности и одсуства могућности  приступа релевантним 
документима од значаја за разумевање случаја. 
 
Платформа „Интерактивни урбанизам“ 
Платформа „Интерактивни урбанизам“ представља професионалну подршку пре свега 
професионалној, али и широј заједници, обезбеђивањем приступа информацијама од 
значаја за разумевање процеса планирања и управљања просторним развојем. Има за циљ 
оснаживање за активно, конструктивно и континуирано учешће свих којих се тиче, али и оних 
који су задужени за спровођење процеса. То је интерактивни напор, путем којих се могу 
градити нова разумевања и институционални капацитети у нади да ћемо заједно поново 
успети да установимо минимум заједничких вредности, на којима се може изградити 
заједничка идеја о смислу и концепту развоја друштва/града у којем желимо да живимо.  
Платформа „Интерактивни урбанизам“ представља прилог поновном грађењу заборављене 
културе комуникације и  јачању јавне сфере, која представља кључни инструмент у борби са 
различитим типовима видљивих и невидљивих моћи који доминирају јавним дискурсом. 
Платформа има за циљ омогућавање приступа поузданим информацијама и сагледавању 
релација између различитих паралелених процеса и процедура, и тиме обезбеђивање 
информисаног мишљења, грађења аргументације и повећања капацитета за критичку 
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рефлексију свих заинтересованих појединаца и група. Идеја је да платформа у будућности 
постане интерактивна и омогући њихову двосмерну комуникацију и међусобну интеракцију, 
односно обезбеди допуну информација, размену мишљења и покретање нових тема за 
дискусију. 
Платформа „Интерактивни урбанизам“ представља прилог грађењу јавне арене која је 
последњих година значајно ослабљена урушавањем медија као најмоћнијег инструмента за 
подршку друштву да у јавној дискусији артикулише јавно добро и јавни интерес у име ког се 
појединачни и лични морају повући, а на чијој ће заштити и промоцији јавне институције 
радити. Платформа је развијана у складу са разумевањем да јавни и појединачни 
(легитимни) интерес нису у супротности, већ две међусобно неодвојиве компоненте истог 
феномена, те да једино установљавање појединачног и дискусија о односу са јавним може 
омогућити развој друштва.  
Платформа „Интерактивни урбанизам“ има за циљ подстицање слободног изражавања 
информисаног мишљења и идеја и аргументоване дискусије ради преиспитивања и 
изградње нових, боље адаптираних и ефикаснијих правила, процедура и методолошких 
поступака којима једно друштво управља развојем. Представља прилог разумевању да се 
они морају континуирано критички промишљати и мењати у односу на стварност.  
 
Јавни разговор „Колапс или комуникација: урбанизам супротстављених интереса“ 
Први у серији јавих дебата/разговора о стању и проблемима система планирања у Србији, 
под називом „Колапс или комуникација: урбанизам супротстављених интереса“, одржан је 10. 
децембра 2019. године у у Павиљону ЦЗКД-а. Били су позвани представници из сва три 
сектора. Иако су начелно потврђена учешћа представника и приватног сектора, свој долазак 
су отказали непосредно пред сам догађај. У првом разговору су учествовали представници 
институција јавног сектора (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Урбанистички завод Београда) и 
представници цивилног сектора (Иницијатива Не дам кеј, Иницијатива Улице за бициклисте). 
Разговор је био усмерен ка проблематизовању следећих аспеката: 
- Која је улога институција у избору развојних циљева? На који начин и са ким утврђују 

приоритете? 
- На који начин треба успостављати договор око супротстављених идеја о приоритетима? 

Како превазићи конфликтне интересе? 
- Како утврдити шта је јавни интерес? 
Позвани учесници су, у задатом временском интервалу, са своје тачке гледишта давали 
одговоре на следеће две групе питања: 
- Како објашњавате конфликте који се јављају у просторном развоју Београда? Шта су 

разлози који их изазивају? Да ли су то нејасне процедуре, недовољна информисаност, 
недовољно знање о комплексности просторног развоја и сл.? 

- Шта видите као могуће начине за превазилажење тих проблема? 
Разговору је претходило представљање резултата спроведеног истраживања пет случајева 
планирања и изградње, и презентација урбанисткиње Ане Граовац о урбанистичком 
планирању у Београду. Након излагања позваних учесника, уследила је дискусија са 
заинтересованом публиком. 
Као главни закључци спроведеног разговора, издвојени су следећи аспекти који уједно 
отварају теме односно питања за даљу дискусију и представљају смернице за промишљање 
о могућностима унапређења система планирања у Србији: 
а) Надлежности и одговорности 

- Оснаживање институција урбаног развоја на свим нивоима 
- Позиционирање стручњака/урбаниста у оквиру различитих сектора укључених у 

урбани развој 
- Јачање институција урбаног развоја на локалном нивоу 

б) Процедуре 
- Успостављање интензивније сарадње између различитих институција урбаног 

развоја 
- Транспарентност и разумљивост информација за све учеснике у урбаном развоју 
- Оснаживање грађана за учешће у питањима урбаног развоја 

в) Методе 
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- Колаборација заинтересованих страна у процесима одлучивања о урбаном развоју 
- Повезивање урбаног развоја са друштвеним вредностима 
- Стратешко промишљање као основ за одлучивање о урбаном развоју 
- Антиципација конфликата у планским решењима 
- Разматрање финансијске утемељености планских решења  

г) Инструменти 
- Вредносни оквир као полазни документ за креирање планских решења 
- Приоритетни циљеви као резултат друштвеног консензуса 
- Планови спровођења као непосредни исход стратешких докумената. 

 
Слика 3: Фотографија са одржаног јавног разговора (Извор: ЦЗКД, 2019б) 

 
ЗАКЉУЧАК 
У току је рад на другом кораку пројекта под радним називом „Дефинисање и одбрана јавног 
интереса“. Циљ овог корака је промишљање и преиспитивање садржаја појма јавног 
интереса, начина на који се тај садржај дефинише, а затим и институционализује у 
различитим формама и на различитим нивоима управљања развојем. Због кризе условљене 
COVID-19 пандемијом, структура и формат рада је донекле измењен у односу на првобитно 
успостављену структуру пројекта. Реализација другог корака ће бити спроведена у току ове 
године. 
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http://interaktivniurbanizam.com/


 
 

       Агенда  УН - 2030 и урбани развој градова и насеља   
 

 57 

Проф.др Весна Златановић-Томашевић1 
 
 
 
 
АГЕНДА  УН - 2030 И УРБАНИ РАЗВОЈ ГРАДОВА И НАСЕЉА 
 
     
 
РЕЗИМЕ: 
Уједињене нације су на самиту одржаном септембра 2015. године усвојиле резолуцију  
A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. У оквиру Агенде је 
дато 17 главних циљева, у оквиру којих је  169 посебно одређених циљева који представљају 
амбициозан план који дефинише шта би успешно друштво требало да постигне у 21. веку. Циљеви 
одрживог развоја ЦОР (Sustainable Development Goals, скраћено SDGs) представљају скуп циљева 
који се односе на будући друштвени, економски развој и заштиту животне средине, у складу са 
принципима одрживости. Циљеви одрживог развоја су заменили Миленијумске циљеве развоја и на 
снази су од 2015. до 2030. Интензивне демографске промене кроз које је становништво Србије 
почело да пролази у другој половини XX века, свој највећи ефекат испољиле су крајем прошлог  и 
почетком  новог  века. На почетку XXI века, становништво Србије се налази пред великим 
изазовима међу којима су: депопулација и старење становништва, незапосленост, миграције 
изазване политичкоекономском кризом и ратним сукобима из прошлог периода и друго. Адекватне 
политике урбаног развоја, међу којима се налази и спровођење смерница из Нове урбане агенде, 
могу у значајној мери утицати на демографске трендове, усмеравање урбаног развоја и смањење 
негативних ефеката.  

Кључне речи:Агенда УН-30,урбанизација,развој,управљање урбанизацијом 
 
ABSTRACT:   
The United Nations at a summit in September 2015, adopted resolution A / RES / 70/1 - Transforming our 
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. The Agenda is given 17 main objectives, within which 
169 especially certain goals that represent an ambitious plan that defines what a successful society should 
achieve in the 21st century. The objectives of sustainable development COR (Sustainable Development 
Goals, abbreviated sdgs) are a set of targets that relate to the future social, economic development and 
environmental protection, in accordance with the principles of sustainability. The objectives of sustainable 
development have replaced the Millennium Development Goals, and in force from 2015 to 2030. The intense 
demographic changes which the population of Serbia began to pass in the second half of the twentieth 
century, its greatest effects are manifested at the turn at the beginning of the new century. At the beginning 
XXI, the population of Serbia is facing major challenges including: depopulation and the aging of the 
population, unemployment, migration caused politico crisis and the conflicts in the last period and another. 
Adequate policies of urban development, among which is the implementation of the guidelines in the new 
urban agenda, can have a significant impact on demographic trends, the direction of urban development and 
the reduction of negative effects. 

Keywords: Agenda UN- 30, urbanization, development, management of urbanization 
 
 
УВОД 
 
Конференција Уједињених нација о животној средини  и развоју ,„Светски самит“ у Рију 
Бразил 1992.године, је дефинисала одржив развој као јединствену везу између садашњих 
захтева животне средине, развоја и будућег планирања, односно интеграцију животне 
средине и економског развоја. АГЕНДА  21 Уједињених нација, представља документ сваке 
државе  у коме се одржив развој препознаје као веза између економског развоја,учешћа 
становништва и заштите животне средине. На самиту у Рију Савезна Република Југославија 
је потписала завршни  документ, Оквирну конвенцију о климатским променама и Конвенцију 
о биодиверзитету. Влада СРЈ је 1993.године донела Резолуцију о политици заштите животне 
средине у СРЈ. 

                                                
1 Удружење инжењера Београда, Београд, e-mail:uib_brograd@ptt.rs; vesna zlatnovic@yahoo.com 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98
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I Град и урбанизам у контексту светских перспектива и глобалних токова 
 

 58 

Tоком последње  деценије XX века дошло је до мноштва политичких, социјалних и  
економских саанкција према СРЈ. Привреда је радила смањеним капацитетима, па  је услед 
лимитираних економских могућности, била умањена могућност друштва да улаже у заштиту 
и унапређење животне средине и  функционисање постојећих система контроле и праћења 
стања животне средине, интезивирано је и коришћење природних ресурса, што је све довело 
до  деградације природних екосистема, нарочито земљишта и имало за последицу значајне 
поремећаје еколошке равнотеже. Економске санкције су утицале и на  застој међународне 
сарадње СФРЈ и спровођење ратификованих међународних уговора  у области животне 
средине, конвенција којима се штити животна средина од прекограничног загађења и 
конвенција које су глобалног карактера. Земљи је била  ускраћена и међународна 
финансијска подршка за реализацију пројекта заштите животне средине, што је имало 
дуготрајне последице. Бомбардовање земље и последице бомбардовања по животну 
средину ће  у дужем временском периоду наносити велике последице на животну средину. 
После усвајене  Агенде 21, 1992.године,  усвојена је Миленијумска декларација Уједињених 
Нација  од 2000. до 2015.године,  која на првом месту има  у  фокусу земље у развоју. 
Миленијумска декларација садржи осам миленијумских циљева развоја, који обухватају 
широк спектар проблема, од постизања еколошке одрживости, глобалног партнерства за 
развој и смањење сиромаштва, постизање универзалног основног образовања, побољшање 
здравља  и др. Важно је напоменути да је после усвојеног првог  извештаја о стању животне 
средине 1994.године, Влада Републике Србије усвојила нов  извештај о стању животне 
средине  2001.године. У извештају је  између осталог констатовано да Србија заостаје за 
развијеним земљама у области заштите животне средине, наведене су активности које ће се 
предузети у заштити животне средине и заштити природних ресурса уз  адекватно 
учествовање аодговарајућих сектора.  Овај извештај Србије, са скромним податцима о стању 
животне средине,  је  уједно припрема за Конференцију Рио + 10,  самит који је одржан у 
Јоханесбургу, 02.- 04.09.2002.године, као доказ спремности и одлучности Србије у 
спровођењу Агенде 21 и одрживог развоја. За конференцију су урађени следећи извештаји:  
Национални извештај Србије ка одрживом развоју; Локални акциони план за град Ниш и 
Дечји постер „Ја на планети земљи у 21 веку; Есеј – Визија  становника Србије о одрживом 
развоју. У Националном извештају Србије ка одрживом развоју, је наведено  јачање 
превентивних и дугорочних приступа у заштити животне средине, принцип „загађивач плаћа“, 
затим примена међународних конвенција и стандарда у области заштите животне средине, 
одрживо коришћење природних ресурса и приоритетни  процеси реформи ка одрживом 
развоју. Србија је до 2015.године усвојила следећа  документа: 2006.године Миленијумске 
циљеве развоја Србије, 2007.године   Национални програм заштите животне средине, 
2008.године Националну стратегију одрживог развоја Србије и одговарајуће Законе и 
Стандарде, Програме еколошког управљања,  интерну,екстерну проверу и услове за  
“еколошки уређену локацију ” и друго.  
На седници  УН 2015. године државе су   презентовале резултате, који су већином зависили 
од тога колико су државе биле у могућности да имплементирају усвојене циљеве  из 
докумената  УН,  у своје развојне политике, а индикатори у документима УН су им омогућили 
да на мерљив начин утврде шта је урађено у протеклом периоду, а реализација је у многоме  
зависила и од финансиске могућности. Приказани извештаји држава  су показали да је 
сиромаштво смањено, да се смањио број људи који живи са мање од 1.25 долара дневно, да 
је развој Индије и Kине у великој мери утицао на смањење беде у тим државама и да у 
земљама у Африци није дошло до побољшања материјалних услова за најугороженије 
становништво. Важно је рећи да је констатовано да су Миленијумски циљеви УН подигли 
свест о важним аспектима развоја држава и омогућили државама  да посвете више пажње 
социјалном благостању, здрављу људи и животној средини. Поред тога .што је у 
извештајима наведено да је учињено доста, констатовано је да је развој и благостање људи 
и даље резервисан за мањи део човечанства и да  је глобална неједнакост током 15 година у 
свету порасла. Након што је рок за испуњење Миленијумских циљева УН истекао 
2015.године, кнстатовано је да је неопходно наставити са остваривањем циљева одрживог 
развоја и утицати на ублажавање и спречавање насталих претњи од будућих климатских 
промена. На седници Генералне скупштине Уједињених Нација 25. септембра 2015. године у 
Њујорку  је усвојена нова Агенда одрживог развоја до 2030. године,  Агенда - УН - 2030, која 
је наставак Миленијумских циљева. Агенда - УН – 2030 има 17 циљева за постизање  
одрживог развоја који  треба да допринесу смањењу сиромаштва, неједнакости и неправде и 
да утичу на узроке и последице климатских промена. Агенда 2030, као стратегија је  
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концентрисана на то како учинити свет бољим местом за живот, чему  треба да допринесу и 
датих 169 специфичних циљева. За разлику од предходних Миленијумских циљева, Агенда 
2030 је фокусирана на све државе, јер је глобална сарадња неопходна да би се сви циљеви 
остварили. Све чланице Уједињених Нација су ратификовале Агенду 2030, па је на 
државама чланицама задатак да  имплементирају циљеве одрживог развоја у своје 
политике, механизме и увећају фондове који би помогли остваривању циљева одрживог 
развоја. Проблеми који су мучили планету на крају прошлог миленијума и даље су актуелни, 
уз то су се појавили и нови, док времена за реаговање има све мање. Да циљеви одрживог 
развоја не остану само списак лепих жеља потребна је заједничка реакција, а пре свега 
разумевање ових циљева и њихове међусобне повезаности, јер није могуће решавати само 
један проблем изоловано без сагледавања шире слике..  
 
СРБИЈИ и АГЕНДА УН - 2030  
 
Урбанизација у свету је,  у првој деценији 21.века, прешла праг од 50% светског 
становништва које живи у градовима, са трендом даљег раста, па проблеми уређења и 
организације градског простора представљају важну тему развојних агенди на светском и 
европском нивоу. Под урбаним развојем се сматрају промене које се јављају унутар урбаног 
подручја и утицаји различитих активности које доприносе развоју тог подручја. Подстицање 
урбаног развоја подразумева јачање различитих економских, социјалних, еколошких и 
културних потенцијала градова и урбаних подручја и  обухвата широк дијапазон политика 
јавног сектора које се базирају на мултидисциплинарном знању. Укључивање цивилног 
друштва кроз партиципацију и партнерство је, такође, од пресудног значаја за решавање 
сложених питања урбаног развоја.Циљеви  одрживог  развоја (ЦОР) имају људе у свом 
фокусу и унапређење квалитета људског живота, који се првенствено заснива на заштити 
природе и ресурса потребних за живот у  границама капацитета екосистема.  
Агенда 2030 Уједињених нација, која је званично ступила на снагу 1. јануара 2016.године, је 
универзална стратегија потписана  од 193 држава, од којих се очекује да мобилишу све 
ресурсе како би наведени  циљеви одрживог развоја (ЦОР) били реализовани. 17 циљева 
одрживог развоја су:  1. Без сиромаштва; 2. Без глади; 3. Добро здравље; 4. Квалитетно 
образовање; 5. Полна равноправност; 6. Чиста вода и санитарни услови, 7. Обновљива и 
приступачна енергија; 8, Добри послови и економија 9. Иновације и добра инфраструктура; 
10. Смањити неједнакости; 11. Одрживи градови и заједнице; 12. Одговорна употреба 
ресурса; 13. Климатске делатности; 14. Одрживост живота у води; 15. Одрживост живота на 
копну; 16. Мир и правда, 17. Партнерство за одрживи развој.  
Урбана насеља у Републици Србији, већ један дужи период, погађа депопулација и 
демографско старење, регионални диспаритети, проблеми урбане културе и заштите 
животне средине, укључујући и климатске промене и друго. На националном нивоу 
препозната је и проблематика бесправне изградње, запуштеност техничке и социјалне 
инфраструктуре, недовољан подстицај развоју браунфилд локација, и потреба за 
дигитализацијом у управљању развојем територије. Комплексност градског простора захтева 
посебан приступ усмеравању развојних трендова и активности у градским подручјима.  
Влада Републике Србије и Тим Уједињених нација у Србији, су потписали у Београду маја 
2017.г.“Оквир развојног партнерства 2016 – 2020“.Тим УН у Србији (УНЦТ),представља 
присуство развојним операцијама УН у Србији од стране резидентних и не-резидентних 
агенција, фондова и програма УН. Влада Републике Србије и Тим Уједињених 
нација,сарађују заједно са грађанима Србије, са циљем да дају трајан допринос остварењу 
националних развојних приоритета као и промена које ће допринети да грађани уживају 
дужи, здравији и персперитетнији живот.Сви податци у документу одражавају информације 
са датумима пресека мај 2015.године. Оквир развојног партнерства (ОРП) је заснован на 
кључним националним приоритетима развоја и формулисан је кроз широк процес 
консултација током 2014. и почетком 2015. године између националних и међународних 
заинтересованих страна у Србији. Почетком 2014. године израђена је свеобухватна анализа 
стања у земљи која је коришћена током формулисања стратегије и  усклађена  и усаглашена 
са свеобухватним процесима: Приоритетима европских интеграција за државе кандидате за 
чланство у ЕУ; Националним консултацијама за период после 2015: “Србија какву 
желимо”;Циљевима  одрживог развоја и Стандардима оперативних процедура иницијативе 
„Сви као један“. У складу са оперативним процедурама „Сви као један“,Оквир развојног 
партнерства је формулисан у духу „Једног програма“, што доприноси снажном националном 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98
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приоритету и водећој улози Владе, већем степену транспарентности, избегавању 
преклапања, већем степену кохерентности у планирању и бољем постизању резултата и 
извештавању. Важно је напоменути да и друге стандардне процедуре иницијативе „Сви као 
један“ разматрају и примењују  одговарајуће – Комуницирамо као један, Радимо као један, 
Један лидер. Стратешки оквир се састоји од пет кључних области резултата – I. Добра 
управа и владавина права, II. Развој социјалних и људских ресурса, III.  Економски развој, 
раст и запошљавање, IV. Животна средина, климатске промене и отпорне заједнице, и V.  
Култура и развој, на којима Тим Уједињених нација и Влада Републике Србије заједнички 
радe у периоду 2016 - 2020 уз блиску сарадњу са другим партнерима на унапређењу 
развојне агенде у земљи. Овај стратешки документ не подразумева директне финансијске 
обавезе за било коју од две партнерске стране. Оквир развојног партнерства (ОРП)  је 
израђен у складу са начелом „Један програм“ , „Сви као један“ чиме се остварују значајне 
предности: Осигурава се да програм УН за Србију интегрише стручност и искуство 
комплетног система УН, националних и међународних партнера; Омогућава систематске 
примене нормативних начела у програмирању, формулисању, спровођењу, мониторингу и 
евалуацији; Постизање усклађености са националним развојним приоритетима. Влада 
Републике Србије на овај начин остварује бољи приступ мандатима и ресурсима не-
резидентних агенција. Стратегије и очекивани резултати из Оквира развојног партнерства 
(ОРП) осигурава  унапређење заједничког програмирања, осигурава конвергенцију у циљним 
областима и за осетљиве групе, укључује осетљиве, стигматизоване и маргинализоване 
групе: децу и угрожене жене, старе, Роме и друге мањине, верске мањине, особе са 
инвалидитетом, жртве насиља и трговине људима, избеглице и интерно расељена лица 
(ИРЛ), мигранте и тражиоце азила, лезбејке, геј, бисексуалце и трансродне (ЛГБТ) особе. У 
спроведенаој национална кампања „Србија какву желим”, после 2015.године, је учествовало 
преко 250.000 грађана. Спроведене су две серије консултација, а преко 28.000 грађана је 
добило прилику да учествује у консултацијама, било путем онлајн анкете и веб портала, или 
кроз директне консултације, а највећи број је учествовао преко Фејсбука и Твитера.  
У децембру 2015. године, за спровођење Агенде за одрживи развој 2030, основана је 
Међуресорна радна група Србије састављена од високих представника 27 ресорних 
министарстава и других организација, а Влада Републике Србије директно учествује у 
развоју и писању Агенде за одржив развој  Србије 2030. Циљ је да се изврши мапирање 
постојећег стратешког оквира Републике Србије у односу на циљеве одрживог развоја 
Агенде 2030,  као полазне основе за дијалог и одлучивање о приоритетима циљева одрживог 
развоја у документима и стратегијама Србије. Мапирање идентификује  стање у Србији за 
сваки циљ, и области које нису адекватно покривене постојећим стратешким оквиром.  
У  припреми Агенде 2030 Србије је  25. јануара 2017. године у Београду потписан 
Меморандум о разумевању између Министарства грађевинарства, саoбраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије и Немачке, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zuzammenarbeit (GIZ) GmbH - пројекат  „Унапређење управљања земљиштем на локалном 
нивоу у Републици Србији”. По потписивању Меморандума о разумевању је  урађен 
документ „Србија и Агенда 30 - Мапирање националног стратешког оквира у односу на 
циљеве одрживог развоја“. У документу је приказана реализација Миленијумске декларација 
и миленијумских циљева у Србији за период  2000-2015, У оквиру циљева одрживог развоја 
Агенде 2030 урађена  је методологија мапирања циљева одрживог развоја Агенде 2030 за 
Србију и резултати мапирања.  У оквиру резултата мапирања су дати циљеви Агенде-УН- 
2030 у четири области: Економски раст (циљеви одрживог развоја 8 и 9); Развој људских 
ресурса(циљеви одрживог развоја 1,2,3,4,5 и 10); Животна средина и клима (циљеви 
одрживог развоја 6,7, 11,12,13 и 15) и Институције, финансије и сарадња (циљеви одрживог 
развоја 16 и 17). Наведено је да циљ 14, који се односи на одрживо коришћење океана, мора 
и морских ресурса није узет у обзир зато што Србија нема директан приступ мору и да је 
индиректни утицај на загађење мора, од стране река, је покривен    у оквиру  ЦОР 6. За  
наведене четири области детаљан приказ по областима је следећи: У области економски 
раст је дат за област средњих и малих предузећа која је стратешки одговарајуће покривена. 
Наведено је  да рок донетих Стратегија у области индустријских политика и развоја 
инфраструктуре ускоро истиче и то: Стратегији развоја индустрије с посебним фокусом на 
ланце производње у одабраним секторима прерађивачке индустрије, Стратегији паметне 
специјализације, Стратегији транспорта за све саобраћајне модалитете, Стратегији 
управљања минералним и другим геолошким ресурсима и Стратегији развоја културе, у којој 
је од посебне важности за ову област развој креативних индустрија и култура као полуга за 
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развој туризма; У области развоја људских ресурса је наведено да је циљ покривен кроз 
више стратешких докумената, да је област образовања адекватно покривена Стратегијом 
развоја образовања до 2020. године; и ЕСРП 113 – програм реформе запошљавања и 
социјалне политике. Наведено је  да недостаје Национална стратегија социјалне заштите, да 
је  област здравља у погледу стратешког оквира у транзиционом периоду, и да недостаје 
Кровна стратегија која би се бавила развојем јавног здравља. Констатује се да је у току 
израда: Националног програма превенције штетне употребе алкохола, Стратегије за ретке 
болести,  Стратегије за менталне болести;   У области животне средине и климе је наведено 
да је ова област стратешки дефинисана бројним Стратегијама које се односе на управљање 
водама, одрживо коришћење ресурса, обновљиве енергетске ресурсе, енергетску 
ефикасност и управљање ризицима и да је планирана израда: Стратегије за  борбу против  
климатских промена, Стратегије заштите ваздуха и Стратегије адаптације на измењене 
климатске услове. Наведено је да за област климе недостаје кровни стратешки документ, као 
и  важни документи јавних политика;У области институције, финансија и сарадње је 
наведено да је ова област стратешки дефинисана, са напоменом да неке кључне Стратегије 
немају акционе планове као и да се не прати остварење резултата и циљева у Стратегији 
развоја система бесплатне правне помоћи, а да Национална стратегији за борбу против 
организованог криминала, обухвата и Стратегија функционалне организације послова у 
Републици Србији.  У анализи је наведено да је извршено анализирање релевантних 
планова и  документата као  основ за стратешки оквир, базе података Републичког 
секретаријата за јавне политике,  и података  из стратешких докумената чије се усвајање 
планира према Националном програму за усвајање правних тековина Европске уније (друга 
ревизија из 2016. године) – НПАА. За сваки од циљева одрживог развоја је дат кратак 
преглед стања у Србији, описани су релевантни међународни процеси, првенствено 
европски  у којима Србија учествује и који су значајни за остварење одговарајућих циљева. У 
анализи резултата мапирања коришћени су елементи РИА методологије Уједињених нација 
(Rapid Integration Assessment - RIA) У документу Србија и Агенда 2030 је наведено  да 
стратешка доумента локалних власти нису појединачно  разматрани, већ су разматрани 
податци Сталне конференције градова и општина (мај/јуни 2015. по мапирању 
стратешких/акционих планова градова и општина које спроводе) из којих се види да је 
регистровано 897 процеса планирања у општинама и градовима, да је од тога  488 усвојених 
планова, да су највећи број усвојених планова кровне стратегије развоја (које укључују и 
стратегије одрживог развоја), да је од секторских докумената јавних политика највише оних 
који покривају област управљања отпадом,област заштите животне средине и социјалне 
заштите, да су области које су посебно важне за одређене локалне самоуправе су 
пољопривреда, туризам и развој малих и средњих предузећа и предузетништва, и да се 
остали планови на локалном нивоу баве питањима осетљивих група као што су деца, млади, 
Роми, избегла и расељена лица.  
У закључку документа „Србија и Агенда 30 - Мапирање националног стратешког оквира у 
односу на циљеве одрживог развоја“, се  констатује да је  одговарајућим прописима у Србији 
најбоља покривеност циљева ЦОРа 1,3,4,7,8,9, а да  су циљеви у области заштите животне 
средине и климатских промена најслабије покривени, да је укупна покривеност циљева   
Агенде 2030  стратешким оквиром Републике Србије,  62% (узимајући у обзир и циљ 14 који 
није уопште покривен, као и подциљеве који нису сви релевантни за Републику Србију,  или 
су покривени међународним споразумима, а не националним стратешким оквиром). 
Мишљење је и да нису све наведене Стратегије подједнако важне за циљеве одрживог 
развоја,а  да постоји велики број усвојених стратегија које су битни део за више од једног 
циља или подциља. Прилог у документу је и  табела са свеобухватним мапирањем 
националног стратешког оквира са приказом: 17 СДГ циљева одрживог развоја,  Агенда 2030 
и Стратешки оквир Републике Србије, ЕУ поглавља (1, 2, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 23, 24, 25,26,27,28,30,32,33 и Хоризонт 2020) и прилогом-списком 75 усвојених Стратегија 
Србије. У табели 1.у прилогу,   је дат део из табеле приказ - циљ 11 Агенде 2030, - 
Инклузивни, безбедни, прилагодљиви и одрживи градови и насеља. 
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Табела 1. Инклузивни, безбедни, прилагодљиви и одрживи градови и насеља (Циљ 11 и Стратегије у 
оквиру постојећег стратешког оквира које су релеватне за више од једног  подциља,приказане 

сразмерно броју подциљева које покривају) 

 
После израде документа „Србија и Агенда 30 - Мапирање националног стратешког оквира у 
односу на циљеве одрживог развоја“, на састанку међуресорне радне групе, одржаном 1. 
септембра 2017., је донет закључак да се  уради Извештај о спровођењу и праћењу циљева 
Агенде 2030 у Србији, који треба презентовати на  конференцијама  широм земље, јер  је 
регионални приступ спровођења политика на локалном нивоу кључно за остварење Агенде 
2030. 
Оформљена је и радна група за  остварење приоритетних циљева Агенде 2030 која укључује 
чланове Кабинета Владе, Националног завода за статистику, Министарства финансија и 
Секретаријата за јавне политике. Документ „Србија и Агенда 30“ је полазна основа и за 
израду „пакета развојних докумената“ 112 у складу са усвојеним Законом о планском систему 
Републике Србије, који прописује  правни основ за усаглашено планирање прописа и 
докумената јавних политика у складу са средњорочним буџетским оквиром. Приоритети и 
национални циљеви одрживог развоја Републике Србије  уједно отварају простор за 
интегрисање развојне агенде и извештавања, кроз постојећи институционални оквир 
успостављен у процесу приступања ЕУ, чиме би били примењени исти принципи и 
стандарди извештавања успостављени у државама чланицама ЕУ.  
Влада Републике Србије  је 11. јануара 2018. године донела закључак о изради Стратегије 
одрживог урбаног развоја у Републици Србији до 2030. године која се ради у складу са 
потребама уређења градског простора, решавања проблема урбаног развоја и 
потенцијалима које урбана насеља носе као генератори развојних активности. Радна група 
за израду Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030,године је 
формирана  16. априла 2018. године, састављена од представника министарстава, 
институција  и представника јединица локалне самоуправе. Правни основ за израду 
Стратегије, је Закон о планском систему, Закон о Просторном плану Републике Србије од 
2010. до 2020. и други закони и прописи. 
На четвородневном министарском састанку Политичког форума. "Оснаживање људи и 
осигурање инклузивности и једнакости", који је одржан од 15. до 18. јула 2018.године у 
Њујорку у седишту Уједињених нација, учествовало је 47 држава чланица Уједињених 
нација, које  су представиле  своје  националне извештаје о спровођењу Агенде 2030 за 
одрживи развој. Делегацију Републике Србије  је предводиле Министарка надлежана за 
демографију и популациону политику Републике Србије, председница Међуресорне радне 
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АГЕНДА 2030 

СТРАТЕШКИ ОКВИР РС - ЕУ 
ПОГЛАВЉА 

Приступ адекватном, безбедном и 
јефтином становању и унапређени 
хиијенски услови (11.1) 

- Национална стратегија социјалног 
становања за период од 2012. до 
2022.Године 
- Стратегија за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у 
Републици Србији у периоду од 
2016. до 2025. године + АП 2017-
2018 

Поглавље 23 

Одрживи транспортни системи и 
безбедност на путевима (11.2) 

-Стратегија безбедности саобраћаја 
на путевима у периоду 2015-2020. 
године 

 

Инклузивна и одржива 
урбанизација (11.3) 
 

- Стратегије одрживог и интегралног 
урбаног развоја Републике Србије 
до 2030 
 

 

Заштита културне и природне 
баштине (11.4) 

- Просторни план Републике Србије 
до 2020. 
- Стратегија развоја културе до 2027 
(у припреми) 

 

Смањен број смртних случајева 
код елементарних непогода (11.5) 

- Национални програм управљања 
ризиком од елементарних непогода 

 

Квалитет ваздуха и управљање 
отпадом на општинском нивоу 
(11.6) 

- Стратегија управљања отпадом за 
период 2010-2019. године, бави се и 
опасним отпадом (нова за период 
2019-2025 у припреми) 
-Стратегија заштите ваздуха 
(према НПАА планирана је израда) 
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групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. године, која је  представила 
Први национални извештај Републике Србије о спровођењу Агенде 2030. Учешће делегације 
Републике Србије  и представљање Првог Националног извештаја је допринело 
препознатљивости наше земље као одговорног партнера, снажно посвећеног 
имплементацији Агенде 2030 о одрживом развоју. У излагању је  истакнуто између осталог 
да централни део Првог Националног извештаја Србије чине између осталог и ставови 
младих, оцена Сталне конференције градова и општина и ставови  јединица локалне 
самоуправе.  
Стратегија одрживог урбаног развоја у Републици Србији до 2030. године је усвојена 
2019.године ("Службени гласник РС", број 47 од 28. јуна 2019).. Визијом  Стратегије се 
изражава опредељеност да ће се у урбаним насељима тежити одрживом развоју, уз 
коришћење интегралног приступа ради остваривања жељеног квалитета живота, животне 
средине и уређености простора и јачања идентитета и конкурентности. Утврђују се следећа 
визија урбаног развоја: Град који пружа услове за достојанствен живот и задовољење свих 
потреба како својих грађана, тако и грађана свог гравитационог простора, уз једнаке 
могућности избора за све, који представља простор за изградњу инклузивне, интерактивне и 
креативне заједнице, интегришући све слојеве свог настајања кроз историју.  
Стратешки правци урбаног развоја Републике Србије до 2030. године су : I. Одрживи 
економски развој: Унапређен и интегрисан стратешки урбани оквир за одрживи, иновативни 
и инклузивни локални економски развој, запошљавање, јачање конкурентности и животног 
стандарда у урбаним насељима; Побољшање ефикасности коришћења, финансирања и 
управљања грађевинским земљиштем, комуналном привредом и комуналним услугама; 
Обнова, ново коришћење и управљање браунфилд локацијама; Пословна и иновативна 
инфраструктура (ИЗ, ИП, ТП, слободне зоне, бизнис инкубатори, зоне унапређеног 
пословања, иновациони центри и др.) и комерцијалне зоне; II. Уређење урбаних насеља: 
Унапређен и уједначен квалитет уређености и приступачности урбаног простора.Квалитет 
уређености и идентитет централних урбаних зона и јавних простора; Културна баштина и 
култура; Приступачност, саобраћај и урбана мобилност; Квалитет, капацитет и ниво услуга 
техничке инфраструктуре; Јачање и унапређење управљања рурално-урбаним везама; III. 
Друштвено благостање: Унапређен квалитет и доступност друштвених услуга, смањен ризик 
од сиромаштва, решена стамбена потреба свих грађана, остварена социјална инклузија и 
демографска обнова урбаних подручја. Уједначавање доступности и квалитета јавних 
служби у урбаним подручјима (објекти образовања, здравства, социјалне заштите, културе, 
рекреације и спорта);  Друштвено укључивање и смањење ризика од сиромаштва у урбаним 
подручјима; Квалитет уређености и приступачности урбаног простора обезбеђивањем 
одрживог становања за све грађане и санација неплански изграђених делова насеља и 
приградских насеља; Подизање нивоа транспарентности у процесу доношења одлука о 
урбаном развоју, кроз унапређење партиципације грађана и укључивања стејкхолдера; IV. 
Квалитет животне средине: Унапређење квалитета животне средине, здравља и 
безбедности становника у урбаним насељима и висок степен прилагођености урбаних 
подручја климатским променама; Ублажавање климатских промена унапређењем квалитета 
свих параметара животне средине, система управљања отпадом и енергетске 
ефикасности;Прилагођавање на климатске промене и успостављање система реаговања у 
ризичним и удесним ситуацијама у урбаним насељима; Јачање институционалних 
капацитета и примена стратешких и планских докумената у планирању и остваривању 
урбаног развоја са циљем заштите и очувања животне средине и безбедности живота и V. 
Управљање урбаним развојем: Унапређење институционалног оквира управљања урбаним 
развојем; Унапређење управљања јавним финансијама за одрживи урбани развој; 
Интегрално планирање одрживог урбаног развоја и унапређење урбанистичког 
планирања;Дигитализација и увођење електронских услуга у управљање урбаним развојем.  
Наведени пакети су међусобно усклађени и доприносе интегрисаном остваривању општег и 
више посебних циљева одрживог урбаног развоја. Одрживи економски развој урбаних 
насеља под I и управљање урбаним развојем под V су основна подршка за остваривање 
остала три стратешка правца II,III и IV. 
Важно је да ће се Програмима урбаног развоја, за подршку одрживом урбаном развоју, 
формулисати приоритетна подручја интервенције у урбаним насељима. Стратегија 
опредељује приоритетна подручја интервенције као усмеравајућа за локалне стратегије 
интегралног урбаног развоја (СИУР). Приоритетни пројекти урбаног развоја могу се утврдити 
локалном стратегијом интегралног урбаног развоја, а у складу са постојећим просторним и 
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урбанистичким плановима или дајући смернице за израду нових или измену постојећих 
урбанистичких и просторних планова. У подручјима интервенције ће бити обухваћене разне 
форме урбане и просторне интервенције и трансформације (пре свега, физичка обнова дела 
урбаног насеља – централне урбане зоне, четврти, зона, блокова, периферних подручја, 
комплекса, градитељских целина или улица), различити процеси и захвати који ће се 
остваривати паралелно са економским развојем урбаних насеља, стварањем радних места, 
општим социјалним прогресом (социо-просторним везама, структурама, инклузијом) и 
побољшањем квалитета, идентитета и ефикасности урбане средине, укључујући 
прилагођавање за потребе унапређења еколошке резилијентности урбаних насеља.  
  
ЗАКЉУЧАК 
 
Политика одрживог урбаног развоја у Агенди 2030 је јавна политика која представља кључни 
инструмент за остваривање одрживог урбаног развоја уз коришћење интегралног приступа. 
С обзиром на то да урбани развој у свакој земљи појединачно представља резултат 
активности и одлука у различитим секторима, главни задатак политике урбаног развоја чини 
успостављање координације над различитим секторима и дефинисање приоритета кроз 
усаглашавање потреба и интереса различитих актера. Национална политика урбаног развоја 
према савременим дефиницијама, представља кохерентан сет одлука, вођених од стране 
националне владе кроз процес сарадње различитих актера у формулисању заједничке 
визије и циљева, којима се усмерава дугорочни трансформативни, продуктивни, инклузивни 
и резилијентан урбани развој.Поглавље „Одрживи урбани развој” се налази у оквиру дела 
„Становништво, насеља и социјални развој” у  Просторном плану Републике Србије од 2010. 
до 2020. године У тексту ППРС се наводи да  питања као што су однос према 
полицентричном просторном развоју, урбаној обнови, ширењу урбаних подручја, повезивању 
и сл., превазилазе локални значај и да морају имати упоришта у државним и регионалним 
политикама. Да су питања која се тичу свих урбаних насеља у Републици Србији, као и 
дефинисање општих решења на нивоу државе, која формирају основ за деловање на 
локалном нивоу су оно чиме се баве ППРС и национална политика урбаног развоја, правећи 
битну разлику између онога што је домен локалног деловања, без обзира на ранг проблема 
или питања и онога што се ради у сарадњи са нивоом државе, или за шта државни ниво 
дефинише оквир. Наведени оквир дефинише Стратегија одрживог и интегралног урбаног 
развоја Републике  Србије до 2030 као основни документ јавне политике у складу са чланом 
11. ЗоПС. Израда и усвајање 2019.године Стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја 
Републике  Србије до 2030, претходи истеку планског периода важења ППРС до 2020. 
године и чиниће улазни документ за нови ППРС. У периоду важења ППРС од 2010. до 2020. 
године израђена су два петогодишња програма имплементације који представљају акциони 
план за спровођење и годишњи или двогодишњи извештаји о спровођењу ППРС. 
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УРБАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 
     
 
РЕЗИМЕ: 
Савремени свет се развија под утицајем различитих светских токова.  Да бисмо разумели промене 
које се дешавају, неопходно је осврнути се на значај и улогу два изузетно важна светска процеса, 
глобализацију и урбанизацију. Интеракција између глобализације и урбанизације је увек постојала и у 
будућности ће наставити да се развија.  
Глобализација је данас најдоминантнији вишедимензионални процес који државе, градове и људе 
усмерава на  јаче међусобне везе кроз убрзану размену добара, капитала, услуга, технологија и 
мобилности, повезујући их у један модеран светски систем. Глобализација условљава различиту 
динамику развоја урбанизације, што зависи од саме развијености земаља или регија. Тешко да 
постоји простор на нашој планети за који можемо рећи да је поштеђен  глобалног процеса.  Са 
сигурношћу се може рачунати на то да ће се испунити предвиђања за 2030. годину које каже да ће 
60% светског становништва бити урбано. У будућем периоду урбана подручја, односно градови, 
уместо квантитативне треба да уђу у фазу квалитетне урбанизације. 
У данашње време, у којем је процес урбанизације захватио већину европских и светских градова, 
пораст градског становништва значајно повећава потребу за обезбеђењем квалитетнијих услова 
живота, који се постижу уз неопходну примену технологије. Веза квалитета живота и технологије 
усмерава развој свих сегмената живота и процеса који их прате, па тако и процеса урбанизације. 
Све то намеће проналажење иновативних решења која ће унапредити квалитет живота грађана и 
осигурати одржив развој. У последње време све више се говори о тзв. паметним градовима, који би 
требало да представљају један од одговора на изазове 21. века које намеће свеприсутна 
урбанизација. Паметан град (енг. Smart City) јесте визија урбаног развоја коју сваки град развија за 
себе и која интегрише различите информационо-комуникацијске технологије (енг. Information 
Communication Technologies) и различита ИоТ (Internet of Things) решења како би се унапредиле 
градске услуге, а све у циљу задовољења потреба становништва.  
 
ABSTRACT:   
The modern world is developing under the influence of various world trends. In order to understand the 
changes that are happening, it is necessary to give an overview of the significance and role of two extremely 
important world processes, globalization and urbanization. The interaction between globalization and 
urbanization has always existed and will continue to grow in the future. 
Today, globalization is the most dominant, multidimensional process that directs states, cities and people to 
stronger relationship through accelerating the flow of goods, capital, services, technology and mobility, 
connecting them into a modern world system. Globalization also causes differences in the dynamics in the 
development of urbanization, depending on the development of countries or regions. But there is hardly a 
space on our planet that we can say is spared this global process. It can be said with certainty that the 
predictions for 2030 that 60% of the world's population will be urban will be fulfilled. In the future, urban areas, 
ie cities, instead of quantitative, should enter the phase of quality urbanization. 
Nowadays, in which the process of urbanization has affected most European and world cities, the growth of 
the urban population significantly increases the need to provide better living conditions, which are achieved 
with the necessary usage of technology. The connection between the quality of life and technology gives 
direction to the development of all segments of life and the processes that follow them, including the process 
of urbanization. All this imposes finding innovative solutions that will improve the quality of life of citizens and 
ensure sustainable development.  
Lately, there is more and more talk about the so-called smart cities, which should be one of the responses to 
the challenges of the 21st century imposed by widespread urbanization. Smart City is a vision of urban 
development that each city develops for itself and that integrates different Information Communication 
Technologies and different IoT (Internet of Things) solutions to improve urban services, and in order to meet 
the needs of the citizens. 
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УВОД 
 
Од  свог постанка човек је тежио стварању материјалних и духовних добара у циљу 
побољшања квалитета свог живота. Материјализација тих тежњи огледа се кроз 
урбанизацију и развој градова који су најбоље репрезентовали одређена друштва, 
цивилизације и епохе. Свако раздобље у човековој прошлости донело је неке промене, али 
тек од индустријске револуције и развоја технологије почело је убрзано повезивање света. 
Индустријска револуција била је период зачетка прогресивне урбанизације у смислу 
повећаних миграција становништва, смањења трошкова транспорта, повећања промета 
роба и услуга, те се свет све више почео повезивати. 
Глобализација и урбанизација су два универзална процеса који обликују свет у ком данас 
живимо. У свету који се све више глобализује, земље и градови су све повезанији и 
међусобно зависни захваљујући технолошком напретку. Градови света постају све утицајнији 
јер им технолошки напредак и олакшан приступ информацијама омогућава ефикаснију 
продукцију у свим  сегментима. Институције и појединци су електронским путем повезани 
што се одражава на промене у урбаном животу.  Традиционални модели живота и рада се 
мењају. Тренд рада од куће, куповина преко интернета и др. су у порасту, јер је технологија 
напредовала у мери да се све може урадити „online“ без физичког присуства људи. 
Комуникацију уживо постепено замењује комуникација електронским путем, чиме се стиче 
утисак да реалан простор полако губи нa свом значају. Са друге стране, изузетно важна 
димензија је технологија која ће и у будућности изналазити адекватна решења за све услове 
живљења. Веза квалитета живота и технологије даје смер развоја свих сегмената живота и 
процеса који их прате, па тако и процеса урбанизације. Tехнолошка револуција у 
комуникацијама и транспорту доводи до развијања модела, односно концепта развоја 
градова будућности у којима ће живот становника бити олакшан.  
 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И УРБАНИЗАЦИЈА, ДВА ДОМИНАНТНА СВЕТСКА ПРОЦЕСА 
 
Глобализација 
Свет у коме живимо  функционише под утицајем разних светских токова, међу којима је 
глобализација процес који постаје све динамичнији и доминантнији. Глобализација  обухвата 
планету, при чему она није нова појава, јер је постајала и раније у одређеним облицима . 
Глобализација има свој развојни пут и незаустављиви ток у развоју савремене цивилизације 
која је почела ширењем производње и финансијског тржишта. Већина светских трендова ( по 
којима је глобализација препознатљива) развила се после Другог светског рата и то 
увећањем протока добара, капитала, људи и развојем технологије. Али као светски процес 
који узима све више маха, обележила је 21. век захваљујући  научно – технолошком 
напретку, који доводи до глобалне међузависности, односно повезивања, прожимања и 
обједињавања света, упркос његовој цивилизацијској, културној, политичкој, привредној  
разноврсности.  
Крупне промене које су захватиле свет, у циљу спровођења глобализације, нису завршене. 
Свакако ће се појављивати нови процеси у зависности и од технолошког напретка. Данас не 
можемо рећи са сигурношћу како ће се они одвијати у будућности. Свет, који је утемељен на 
међународној подели рада, некада је био заснован на сувереним националним ентитетима,  
данас постаје све глобалнији у условима изузетне мобилности капитала и софистицираних 
технолошких могућности. 
У току процеса планетарног повезивања различитих економских, технолошких, политичких, 
културних и других система у јединствен светски систем дошло је до промена у људском 
поимању просторних и временских оквира. Развитком транспорта, телекомуникација, медија, 
и посебно развојем информационих  технологија последњих деценија омогућена је 
интеракција људи независно од географски удаљених локација. Данас се време које је 
потребно за повезивање међусобно удаљених локација смањује, тако да се и значај 
простора постепено губи. Такве промене утичу на скоро сваки део друштвеног живота и 
умањују важност локалних, националних и регионалних граница у многим делатностима и 
свет постаје „глобално село“, како многи аутори у својим радовима наводе. Свакако да се 
процеси трансформације односе и на урбана подручја и градови се све више посматрају 
изван граница националне државе. Све већи број урбаних процеса, као што су миграције, 
метрополизације, терцијализације, индустријализације, субурбанизације, „џентрификације“ и 
др. утичу да се урбана подручја  мање обликују националним и локалним околностима, а  
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више удаљеним догађајима и факторима. Међутим упркос актуелним светским процесима не 
постоји апсолутна глобализација, односно глобално стање које је у потпуности лишено 
локализма. Можемо рећи да данас живимо и у локалном и у глобалном свету. 
Глобализација је у последњој деценији ушла  у нову фазу дефинисану порастом протока 
информација и података тако да данас за најизраженији светски процес можемо говорити 
као о „дигиталној глобализацији“. 
 
Урбанизација и разлози за урбанизацију 
 
Урбанизацију данас можемо сматрати једним од најзначајнијих феномена савременог света. 
То је процес који се одвија у континуитету од првих облика насеобина до данашњих 
савремених. 
За урбанизацију  (реч изведена од латинске речи urbs, што у преводу дословно значи урбан, 
град) можемо рећи да представља историјски процес који доводи до повећања улоге градова 
у развоју цивилизације. У ужем смислу речи, овај процес схватамо као повећање учешћа 
урбаног становништва у укупној популацији земље, региона или света. Урбанизација 
истовремено представља вишедимензионални процес (демографски, социо-економски, 
географски) који обухвата све сфере живота и друштва, а не само урбану димензију. Стога 
можемо рећи да је то веома сложен процес који резултира социо-економском 
трансформацијом града и руралних подручја, и доводи до интезивног развоја индустрије, 
транспорта и непољопривредних делатности. Урбанизација као друштвени процес има 
великог утицаја и на урбани процес изражен физичким променама у простору. 
Процес урбанизације је директна последица развоја друштвене поделе рада и она напредује 
уколико напредује и подела рада у било ком њеном облику. У почетку, у периоду сакупљачке 
и ловачке природе постојале су насеобине привременог карактера. Међутим, прва велика 
друштвена подела рада (раздвајање ратарства од сточарства) условила је развој трајнијих 
људских насеобина. Са све бржим развојем људског друштва, а посебно развојем робно- 
новчане привреде (која је првобитно утицала на процват градског живота у старом веку), 
наметала се и потреба за насељима са већом концетрацијом становништва. И тада су 
градска насеља представљала изузетак, а не правило, због доминантне пољопривредне 
производње.   
У доба феудализма градови су имали одлике руралних подручја и били су  локацијски 
изграђени на великој територији са слабим међусобним везама. Производња и индустрија 
нису биле довољно развијене, тако да је становништво у великој мери било везано за 
земљу. 
Појавом вишкова у пољопривредној производњи, у селима долази и до нове поделе рада у 
којој се пољопривредне делатности одвајају од непољопривредних. Све интезивније постају 
делатности као што су трговина, занатство, саобраћај, рударство и др. Активнијим развојем 
производње почели су да се мењају односи између руралних и урбаних подручја. Уз убрзани 
раст производње у граду повећавао се и број урбаног становништва. У историји до 
интезивније урбанизације долази у временском периоду у коме је индустријализација 
постала доминантан процес у развоју производње (19.век), будући да је у то време дошло до 
активне миграције становништва из села у градове.. Интезивнији развој градова као 
последица индустријализације у 19. веку односио се на развијеније земље, а тек у 20.веку 
постаје светски процес. Период индустријализације не треба везивати за настанак 
урбанизације, која је знатно старији процес, али је свакако подстакла њен интезиван развој и 
радикално променила слику модерних градова. Са развојем технологије долази и до развоја 
индустријализације која све више утиче на „ослобађање“ радне снаге из пољопривреде и 
привлачи становништво из руралних подручја. Сматрајући да ново доба пружа и боље 
услове живота долази до већих миграција. Услед природног повећања популације долази до 
наглог  раста урбаних подручја. Сваки облик миграције има директан утицај на процес 
урбанизације, односно на начин и смер у коме ће се она развијати. Мотиви људи који 
мигрирају су различити, а најчешће је у питању незапосленост, могућност повољнијих 
пословних могућности и бољи начин живота. Градови су тада постали веома привлачни за 
људе из руралних подручја, јер су људи сматрали да им град пружа боље услове за живот. 
Данас, у савременом добу, процес урбанизације не подразумева само развој градова 
изражен порастом градског становништва и промене у економским, друштвеним и 
политичким структурама, већ обухвата и све процесе који се одвијају  и у руралним 
подручјима (унапређење пољопривреде засноване на свременим технологијама и 
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друштвеним основама у циљу смањења разлика градова и села), као и пражњења насеља и 
трансформацију сеоских у градска насеља. 
Урбани раст заснован на природном прираштају популације, миграцијама и 
„рекласификацији“ насеља, је у директној спрези са новим, савременијим условима живота, 
омогућеним развојем индустрије, трговине, саобраћаја, технологије и комуникација. Ови 
фактори условљавају промене у физичким, социјалним и еколошким структурама града. 
Упркос чињеници да постоје разлике у динамици у развоју урбанизације, тешко да постоји 
простор на нашој планети за који можемо рећи да је поштеђен овог глобалног процеса. 
Евидентна је неравномерност у њеној заступљености, у зависности да ли је реч о 
развијеним, неразвијеним или земљама у развоју,али је свакако као „планетарни“ феномен 
свуда присутна. Степен урбанизованости се разликује између развијених и неразвијених 
регија света. Према званичним подацима почетком 20. века у урбаним насељима живело је 
око 5% укупне светске популације. Урбанизација је свој глобални замах имала 50-их година 
20. века. Статистике показују да је 1950. године приближно 30% светске популације живело у 
градовима. Подаци УН  указују да је данас достигнут висок степен урбанизације и да готово 
половина светске популације живи у градовима, при чему су развијенији делови земље 
урбанизованији од неразвијенијих. Даља предвиђања УН су да ће глобални тренд повећања 
урбаног становништва и даље бити присутан и пораст популације до 2030.године износиће 
60%. И даље ће постојати несразмерност између развијених и неразвијених делова са 
проценама да ће тада развијене регије просечно имати око 82%, а неразвијене око 55% 
урбаног становништва. Процесом урбанизације, данас су највише захваћене слабије 
развијене земље и велике градске агломерације. 
 

 
Извор: Прве београдске новине за архитектуру и урбанизам, стр.3 

 
Што се тиче урбанизације у Србији, она се као најважнији друштвени процес одиграла у 
20.веку. Политика урбанизације је била циљно усмерена, првенствено, на дезинвестирање и 
девастирање села. Изузетно велики број људи прешао је из села у градове у периоду 
масовне изградње индустрије, што је довело до значајног повећања броја становника у 
њима и до њиховог пораста. Ова врста миграције, село - град и данас траје, али је битно 
успорен њен темпо. Све више су присутне миграције становништва из мањих градова и 
општина у велике градове, посебно у Београд, али и из земље у друге земље света. 
У будућности како у Србији тако и у осталим земљама и регијама света, урбанизација треба 
да се одвија више у квалитативном смислу. Циљ наилазећег развоја треба да буде у 
побољшању услова и квалитета живота. Треба тежити задржавању постојећег нивоа 
урбанизације уз квалитетно побољшање живљења, мада је реално тешко зауставити њен 
процес као део глобалних дешавања. 
 
ТЕХНОЛОГИЈА У СЛУЖБИ УРБАНОГ РАЗВОЈА 
 
У развоју људске заједнице развој технологије имао је изузетно значајан и доминантан 
утицај на процес урбанизације, а кроз урбанизацију и на унапређење стандарда  живљења и 
квалитет живота. Дуги низ деценија технологија је драстично  мењала не само животе 
појединаца у развијеним земљама, већ и животе људи широм света у развоју, чак и на 
местима где су могућности за промене биле малобројне. Модерне технологије  олакшавају 
функционисање свих нас, тако да постају све значајније у нашим животима. У будућности 
технологија ће бити доминантна димензија развоја и примењиваће се у изналажењу 
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адекватних решења за све услове живљења. Циљ је обезбеђење највиших стандарда 
живљења и трајни напредак људске цивилизације, уколико се позитивно примени у смеру 
напретка, уз принципе одрживог развоја људске заједнице. Свакако да се технологија не 
може одвојити од контекста у којем се развија. 
Технологија је у развоју људске цивилизације имала трансформативну улогу, како на 
позитиван тако и на негативан начин, у решавању широког спектра развојних изазова. 
Развојем првих облика технолошких открића (разна оруђа за рад у циљу развоја примитивне 
пољопривреде) омогућено је умножавање људске заједнице. Прва технолошка револуција у 
свету, која је довела до развоја металургије и израде алатки од метала, резултирала је 
формирањем првих урбаних насеобина. Константни развој технологија увећао је производне 
моћи, тако да долази до све интезивније индустријализације која се сматра другом 
технолошком револуцијом. Са интезивнијим развојем индустријализације одвија се процес 
константног повећања становништва на планети и пораста броја градова. 
Прогресиван развој савремених технологија средином 20. века је главни фактор промене 
индустријског у постиндустријско друштво. Трећа технолошка револуција (постиндустријско 
друштво) представља скуп технолошких и организационих промена начина производње, 
везаних за масовну примену информационих технологија. Такав савремени технолошки 
прогрес испољава се у фантастичном развоју технологије кроз компјутеризацију, 
аутоматизацију, телекомуникације, роботизацију, микроелектронику и др.  
Трећа технолошка револуција, коју називају  и информатичком револуцијом, донела је и нову 
структуралну компоненту друштву по коме се оно данас може назвати информатичким 
друштвом. Данас сви сегменти друшта зависе од начина на који се генеришу, прерађују и 
складиште информације. Елементи информатичког друштва веома брзо продиру у сва 
савремена индустријска друштва, и развијена и она релативно неразвијена, која су до 
недавно била претежно аграрна . На делу су нове производне снаге засноване на примени 
најновијих научних знања која се примењују посредством нових технологија производње, 
нових начина комуникације и нових облика друштвене организације. Одигравају се 
суштинске промене у предметима, средствима, друштвеној организацији и карактеру 
људског рада, у структури и образовању радне снаге, у производним и укупним друштвеним 
односима и начину свакодневног живота људи.  
За разлику од периода индустријализације, данас се променама у структурама производње 
тежиште привредног живота преноси са примарног и секундарног на терцијарни (услужни) и 
квартарни (трговина, финансије, осигурање) сектор, а све већи значај има и квинтални 
сектор (здравство, образовање, наука, управа, рекреација) у којима се запошљава све већи 
број људи. Научно – техничко знање и друге важне информације претварају се у основу 
производње и развоја друштва. Развојем вештачке интелигенције, информатике и роботике, 
омогућена је аутоматизација физички тешких послова. За данашњи свет, заснован на 
савременој технологији, од већег значаја су токови (капитала, информације, робе) него 
физички простор – место за реализацију свакодневних животних функција (становање, рад, 
образовање, здравство, рекреација и др.), чиме долази до све веће фрагментације урбаног 
простора. Модерна комуникацијска технологија брзо преноси информације и тиме штеди 
материјале, енергију и време, битно проширује друштвено поље људске комуникације. 
Утрошак материјалне енергије и сировина у новим технологијама знатно је мањи него у 
старим технологијама индустријског друштва. Разлике између села и града су све мање у 
погледу начина друштвеног живота, а телекомуникације укидају вековну одсеченост и 
маргиналност руралних подручја. Проток информација, као глобални процес, увећава се и 
убрзава широм света. 
Снажан развој технологије један је од кључних приоритета у будућности у погледу 
дугорочног опстанка и напретка људске цивилизације. Али прецизна путања којом ће 
технолошке иновације путовати је крајње неизвесна. 
 
ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ – КОНЦЕПТ ПАМЕТНОГ ГРАДА 
 
Савремени урбанизам из дана у дан сусреће се са новим изазовима како би градови, као 
изузетно комплексни системи, свакодневно и на ефикасан начин могли да одговоре на 
многобројне проблеме својих грађана. Изазови са којима се градови суочавају су 
вишеструки, услед константног повећања популације и тежње да градови остану места где је 
квалитет живота добар за све њихове грађане уз функционалну градску инфраструктуру и 
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службе које су у служби његовог становништва. Појављују се разни проблеми као што су 
загађење, саобраћајне гужве, приступ инфраструктури, безбедност и здравље становника. 
Данас више од 50% становништва живи у градовима, а очекује се и пораст овог тренда. 
Даљи раст градова и урбаних центара биће један од главних трендова у наредним 
деценијама. Организација УН предвиђа да ће до 2025. године у градовима живети 60% 
укупног становништва, док ће до 2050. године становници већих и мањих градова чинити 
70% укупне светске популације. Овакав пораст становништва у урбаним срединама изузетно 
ће оптеретити инфраструктуру и животну средину у градовима. Многи од градова нису 
инфраструктурно пратили стални пораст броја становника. Њихово пребрзо и често 
непланско насељавање довело је до нежељених последица. 
Урбанизација, демографске и климатске промене приморавају градове да своју 
инфраструктуру у свим областима учине ефикаснијом. Превазилажење проблема са којима 
се суочава модерна урбанизација, иде у смеру имплементирања модерних, паметних 
технологија у циљу олакшавања живота и одрживог развоја градова. Примена савремених 
информационо-комуникационих технологија могла би значајно да олакша свакодневно 
функционисање и примену градских сервиса и услуга. У светлу тих промена намеће се 
потреба за проналажењем иновативних решења која ће унапредити квалитет живота 
грађана и осигурати одржив развој. Уз помоћ напредних технологија градови могу да подигну 
квалитет живота својих становника, смање трошкове и загађење животне средине.  
У последње време све више се говори о тзв. паметним градовима, који би требало да буду 
одговор на изазове 21. века које поставља свеприсутна урбанизација. Велике технолошке, 
економске и еколошке промене, као што су климатске промене, раст градског становништва, 
старење становништва, економско реструктуирање, прелазак на коришћење интернета за 
разне врсте услуга, притисци на јавне финансије и др., изазвале су интерес за паметне 
градове. 
У будућности је неопходно да градови буду економичнији, оперативнији и на сваки могући 
начин бољи, да олакшају живот својим грађанима  бољим стандардом живљења. Међутим, 
подједнако је важно да се паметне технологије  и иновациони системи промовишу и у 
руралним срединама, како би и онима који живе у селима биле доступне најновије 
технологије у циљу олакшаног начиња живљења. 
Савремене технологије, као што су  бежичне мреже и разне апликације чији се рад заснива 
на интернету промениле су начин живота људи у урбаним срединама, на који су они 
навикли, и омогућиле да се визија паметних градова реализује. 
 
ШТА ЈЕ ТО ПАМЕТАН ГРАД? 
 
Паметна и одржива урбанистичка концепција данас је заснована на пружању одговора 
многобројним изазовима са којима се градови сусрећу. Свакако једна од иновација у том 
погледу која је већ узела маха јесте концепт паметног града, који је почео да се развија 90-их 
година 20.века. Паметан град (Smart Citѕ) представља визију урбаног развоја коју сваки град 
развија за себе, за своје потребе, базирајући даље унапређење квалитета живота у њему на 
имплементацији различитих информационо – комуникационих технологија (eng. Information 
Communication Technologies) и интернет интелигентних уређаја - IoT (Internet of Things) у све 
градске системе, како би се на сигуран и ефикасан начин управљало градском имовином. 
Према Википедији, паметни град је урбано подручје које користи различите врсте 
електроничких сензора за прикупљање података како би се осигурале информације 
потребне за управљање имовином и ресурсима. То укључује податке прикупљене од 
грађана, уређаја и имовине који се обрађују и анализирају за праћење и управљање 
саобраћајним и транспортним системима, електранама, водоводним мрежама, полицијом, 
информацијским системима, школама, болницама и другим заједницама. Концепт паметног 
града спаја информацијску и комуникацијску технологију и разне физичке уређаје повезане с 
мрежом како би се оптимизирала учинковитост градских услуга. Такође, систем паметног 
града омогућује градским властима да виде како се град развија и могуће промене система у 
будућности. Информацијска и комуникацијска технологија користи се за побољшање 
квалитета живота у градовима те смањењу трошкова. Паметне апликације развијене су за 
управљање градским токовима и омогућавају реакције у реалном времену. Стога, паметни 
град може бити спремнији и тиме боље одговорити на изазове. 
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У Програму Уједињених нација за развој (УНДП), концепт  „паметни градови“ се односи на 
коришћење нових технологија како би се допринело обезбеђивању инклузивног, одрживог 
урбаног развоја, узимајући при томе у обзир људе, привреду и животну средину. 
Циљ урбанистичког планирања је повезивање свих сегмената, односно функција неког 
урбаног подручја користећи најсавременије технологије. Међусобним повезивањем и 
умрежавањем  добијамо изузетно обимну количину података која се користи за побољшање 
градских услуга и инфраструктуре, животне средине и квалитета живота грађана. 
Концепт паметног града представља технологију будућности са циљем да трансформише 
урбану средину пружајући више могућности самим грађанима. Технологија паметног града 
бави се питањима као што су енергија, транспорт, комуналије и заштита животне средине. 
Паметни град, полазећи од идеје модернизације постојећих јавних услуга и развијању нових 
сервиса намењених грађанима, применом интелигентне технологије утиче на смањење 
потрошње ресурса, самим тим и на смањење трошкова и побољшања квалитета живота 
људи.  
Технологија је постала такозвана „жила куцавица“ за паметне градове и не можемо је никако 
изоставити док говоримо о њима. Урбана подручја аутоматизацију и неограничен приступ 
подацима презентирају као простор одрживости и повезаности између градова и становника. 
Неминовно је да технологија заиста јесте кључна за развој,  унапређење и одржавање 
паметног градског простора. Како би концепт паметног града био одржив у целокупном 
систему, безбедност је изузетно важна због примене многобројних технологија и 
повезаности различитих мрежа и компоненти. Улагање у безбедност за функционисање 
концепта паметног града минимализује сајбер нападе на неку од компоненти у примени 
модерних система, чиме се омогућава неутралисање проблема и успешно функционисање 
читавог града. 
Међутим, иако је концепт паметног града заснован на имплементацији савремене 
технологије у функционисању града од кључног значаја је да знамо које врсте технологије је 
потребно укључити у изградњу паметних градова и како оне могу помоћи у постизању 
крајњег циља - урбане трансформације у заиста паметне градове будућности. Одлуке које се 
односе на врсту технологије које ће бити примењене треба да буду засноване на реалним 
потребама људи који живе у градовима и на реалним могућностима, односно потенцијалима 
градова.  
 
Извор: https://www.kompasiana.com/ridhanurhuda/584402eb6723bd2f09b3b5a0/kota-balikpapan-
menuju-smart-city 
 

     
 

Извор:http://smartisland.com/singapore-the-smart-island-smart-nation/smart-nation/ 
 
Паметни градови настају не само захваљујући технологији него и визији оних који их воде. У 
том смислу, изузетно је важна интеракција менаџмента града и његових становника у 
креирању политике паметног града. Неопходно је да постоји стратегија која би објединила 
сва појединачна настојања и осигурала одрживост целокупног концепта. Стратегија треба да 
понуди решења за паметне градове узимајући у обзир различите мотивације, захтеве, 
ограничења и изазове са којима се градови суочавају. На основу резултата анализе 
постојећег стања одређује се смер развоја јавних услуга користећи напредне интегрисане 
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дигиталне и комуникацијске технологије, при чему је у средишту целокупне визије човек са 
свим потребама и могућностима. Модернизација услуга је изузетно важна и нужна за 
локалне самоуправе као пружаоце услуга и за грађање који их користе. Позитивна повратна 
информација корисника јавних услуга пружа импуте у ком смеру ће се одвијати даљи развој 
концепта паметног града. Крајњи циљ је да се градовима пружи потпуна платформа за 
управљање, тако да локална смоуправа и грађани добију максимум за уложена средства.  
Инфраструктура града укључује зграде, зелене просторе, транзитне и транспортне системе, 
саобраћајнице  и још много тога. Свака паметна градска инфраструктура опремљена је 
напредном технологијом 21. века, али начин на који сваки појединац доживљава ове системе 
није универзалан. Стога је логично рећи да паметни градови нису обликовани технологијом, 
већ људима који користе технологију. Прихватање таквог индивидуалистичког приступа и 
обликовање система, политика и управљања с човеком у центру збивања, као учесником у 
доношењу одлука, кључ је да град постане оно што називамо људским. 
Компоненте паметног града су: 

 паметно управљање (Smart Govemance) 
 паметне зграде (Smart Building) 
 паметно друштво (Smart Society) 
 паметна мобилност (Smart Mobility) 
 паметна производња и очување енергије (Smart Energy) 
 паметно окружење (Smart Enviroment) 
 паметна инфраструктура (Smart Infrastructure) 
 паметне технологије (Smart Rechnology) 
 паметно здравство (Smart Healtcare) 
 паметно образовање (Smart Education) 
 јавна безбедност 
 паметно управљање ресурсима (Smart Economy) 
 паметан начин живљења (Smart Living) 

Студија урађена у САД о паметним градовима из 2017. године показује да је више пројеката 
урбане технологије имплементирано и планирано за градове средње величине него за мале 
и велике градове. Најбоље је имплементирати паметну технологију за градове који су 
средње величине и нису још комплетно развијени, али садрже све кључне компоненте 
потребне за имплементацију. Због инвестиција док су још у фази израде, планирања, имају 
једноставнију инфраструктуру и зато остаје више простора за изградњу квалитетније 
подлоге града. Мањи градови могу такође имплементирати паметну технологију, али немају 
много користи од те имплементације јер не могу да искористе пуни потенцијал зато што нису 
довољно развијени. Неки  велики градови могу имплементирати паметну технологију, али 
имају компликовану инфраструктуру па би имплементација била дуга и захтевна (мада ово 
није правило што се потврдило и на примерима градова у Азији). 
С обзиром да се раст градова са повећањем популације одвија у континуитету, а ресурси 
земље су ограничени, потреба за  паметним градом је све већа, а потенцијал примене је 
скоро неограничен. 
 
ПРИМЕНА КОНЦЕПТА ПАМЕТНОГ ГРАДА 
 
Све је више светских метропола које већ користе или се убрзано припремају да примене 
решења за развој концепта Паметних градова, а предуслов за то је масовна дигитализација 
свих градских функција и послова. Паметни градови користе дигиталне технологије како би 
побољшали квалитет људског живота и омогућили заштиту животне средине. 
Многи градови почињу да се прилагођавају паметној технологији како би унапредили 
окружење и свакодневни живот становника. Сматра се да ће до 2025. године постојати 
најмање 88 паметних градова, зато што ти градови већ имају направљене урбанистичке 
планове развоја  до 2025. године. 
У раду су описани неки од успешних градова по својој трансформацији у паметне градове. 
У Азији су „паметни“ градови нашироко распрострањени и врло напредни. Као најбољи 
пример тренутно се издваја Сингапур (5.6 милина становника) зато што улажу велике напоре 
да прикупљају податке на дневном нивоу. Овај град је прва „паметна“ нација – у потпуности 
је дигитализован и већ сад се убраја у водеће државе на светском нивоу кад је реч о 
коришћењу савремене технологије у сектору транспорта. Сингапур је покренуо свој „Smart 
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Nation“ програм 2014. године где су имплементирали велики број камера и настоје да додају 
још камера како би управа могла да мониторингује густину људи у одређеним деловима 
града и у одговарајуће време као и чистоћу јавних места, па чак и свако кретање локалног 
аутомобила у неком одговарајућем тренутку. Сингапур поседује онлајн платформу „Virtual 
Singapore“ где се складишти већина прикупљених података, која омогућава управи приступ 
информацијама о томе како град функционише у реалном времену. Циљ је да у Сингапуру 
људи живе безбрижно и имају испуњене животе што ће бити омогућено бескпрекорном 
технологијом која ће нудити узбудљиве могућности за све.  
Поред острва-државе Сингапура, паметни градови су веома заступљени и у Јужној Кореји 
(Сеул, Гојанг, Буцан и др.). У раду су наведени најпознатији примери на далеком истоку.  
Град Сеул (9.7 милиона становника) је своју стратегију "паметног града" засновао на 
прикупљању података из различитих области релевантних за функционисање града, као што 
је ниво честица, кретање становништва, правац ветра, користећи више од 50,000 ИоТ 
сензора, и на укрштању ових информација са подацима из области економије, социјалне 
заштите, саобраћаја, културе итд. У саобраћајнице уграђени су индукцијски системи који 
омогућују непрестано пуњење е-аутобуса који се њима крећу. Коришћење отворених 
података омогућило је граду да развије специфично прилагођене услуге које подржавају 
благовремене реакције на променљиве околности. 
При развоју концепта "паметног града", Град Гојанг  (990.073 становника) је у фокусу имао 
грађане, а не технологију. У граду је развијена мрежа соларних контејнера која кроз ИоТ 
технологије прикупља податке о попуњености и омогућава ефикасније сакупљање отпада. У 
граду постоје и други паметни системи попут филтера за пречишћавање ваздуха на 
аутобуским станицама на основу података о загађености, а отворене податке о квалитету 
воде, ваздуха, безбедности могу користити сви грађани и привреда. 
Град Бусан (3.6 милиона становника) је препознат по паметним решењима за управљање 
саобраћајем, и први је град у Кореји у којем је 2001. уведен систем за праћење информација 
о кретању аутобуса. Град је развио и системе за паметно паркирање, и користи отворене 
податке за безбедност и ефикасност саобраћаја.  
Као један од репрезантативних примера паметног града на Блиском истоку је град Дубаи (2.2 
милиона становника). Дубаи има преко 50 паметних сервиса и 22 управна ентитета који су 
узели учешће у управном програму „Smart Dubai Initiatives“. Камере које су постављене на 
улицама региструју возаче који су прекршили правила у саобраћају и шаљу директно казне 
возачима на њихове е-маил адресе. Исту апликацију становници могу користити да плате 
рачуне за струју, позову такси, прате пакете које су послали пријатељима, обнове 
регистрацију возила, прате статус визе за своју родбину или пријаве кршење закона 
полицији.  
Поред Азије и Европска унија је водећа по питању развоја паметних градова. Развила је низ 
програма у оквиру „европске дигиталне агенде“, који су засновани на јачању иновација и 
улагања у информационо комуникационе технологије (ИКТ) у циљу побољшања јавних 
услуга и квалитета живота. Један од веома успешних примера у примени овог концепта је 
Барселона (1.6 милиона становника) у коме имплементација паметног система обухвата 
паметну уличну расвету која се прилагођава тренутној ситуацији, пали се уколико има неких 
дешавања на саобраћајници, а гаси се уколико су улице празне и без дешавања; сензоре за 
паркирање, како становници града не би морали да круже и траже паркинг место, сви 
станари ће путем апликације моћи одмах да добију информацију која им показује где  имају 
слободна паркинг места у датом тренутку;  сензори за отпад који су уствари контејнери са 
вакумом тако да смеће пролази кроз цеви испод земље и складишти се. У парковима на 
подручју Барселоне постављени су сензори који у случају кише искључују прскалице за 
наводњавање. И на контејнере за смеће су уграђени сензори који дојављују кад су пуни и кад 
је потребан одвоз отпада. 
Амстердам (864.000 становника) је успоставио велику банку података у сврху управљања 
градом, а која садржи историјске податке и истовремено управља тренутним информацијама 
садржаним у мрежи интелигентних уређаја.  
Лондон (8.8 милиона становника) на светском нивоу предњачи у улози „паметног“ града, 
поготово у погледу примене дигиталних решења у градском и приградском саобраћају. Тако 
је знаком препознатљивости Лондона постала бесплатна вај-фај мрежа.  
Међутим, најуспешнији пример на старом континенту је град Дармштат (158.000 становника) 
у непосредној близини Франкфурта. Дармштат је традиционално познат град као средиште 
истраживања и технолошког напретка, тако да не изненађује чињеница да овај град према 
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бројним аспектима заузима водеће место у дигитализацији. Овај град је 2017. године 
победио на такмичењу за изградњу дигиталне градске инфраструктуре. Школе, здравствене 
установе, сектори саобраћаја и снабдевања енергијом опремљени су најмодернијом 
техничком опремом. По целом граду Дармштат постављени су сензори којима се прати 
стање у саобраћају те се према потреби пали или гаси улична расвета. Такође систем путем 
камера прати густину саобраћаја и број пешака те рад сва 182 градска семафора подешава 
према тренутној ситуацији. Осим тога, тренутно стање у саобраћају је свима доступно на 
увид онлајн, у сваком тренутку. Овај систем ће унапредити и одвоз отпада тако што служба 
за одвоз отпада ће  возити само по оним путањама на којима се налазе пуни контејнери, 
чиме ће се заузврат омогућити велике уштеде ресурса. Сензори на бројним локацијама у 
Дармштату мере и квалитет ваздуха, односно  мере концентрацију штетних материја у 
ваздуху и измерене концентрације шаљу се у центар за обраду података, у којем се на 
основу добијених вредности може проценити квалитет ваздуха. На тај начин прикупљени 
подаци помажу градским властима у предузимању мера за смањење загађења ваздуха, а у 
сврху осигурања здравије животне околине свим становницима. За прикупљање податка  
користи се постојећа телекомуникациона мрежа у Дармстадту. Ово је изузетно важна 
инфраструктура која у будућности показује потенцијал за проширивање на чак 90.000 мерних 
локација.  Апликација за дојаву недостатака омогућава становницима и посетиоцима да 
градским властима само једним кликом пријаве недостатке које су уочили. Развија се  
апликација која ће возачима аутомобила дојављивати слободна паркирна места унутар 
града, чиме ће се побољшати проток саобраћаја у Дармштату. Помоћу успостављене мреже 
сензора лако се детектују и пожари те се одмах дојављује ватрогасцима, чиме је сузбијање 
пожара знатно побољшано.  
Тако један мали град попут Дармстадта даје снажан импулс урбаној дигитализацији и 
показује колико је важна трансформација у тзв. паметни град, те истовремено постаје узор 
другим градовима којима предстоји суочавање с овим неизбежним трендом. 
 
РАЗВОЈ КОНЦЕПТА ПАМЕТНОГ ГРАДА У СРБИЈИ 
 
Што се тиче развоја концепта паметних градова у нашој земљи можемо рећи да смо  у 
почетној фази. Увођење паметних технологија у српским градовима тече спорије него у 
развијенијим земљама.  
Пројекат паметних градова један је од споразума који је држава Србија у мају месецу 
2019.године потписала у Пекингу са компанијом „Huawei“. Пројектом су обухваћени највећи 
градови у земљи Београд, Нови Сад и Ниш као пилот пројекат. Крајем 2019. године градови 
Нови Сад и Суботица су постали чланови „Отворене асоцијације паметних градова“. Нови 
Сад је први град у Србији који је урадио Стратегију развоја Новог Сада као паметног града. 
Исте године у Влади Србије су представницима осам локалних самоуправа уручени уговори 
о додели средстава за реализацију пројеката у оквиру програма за развој "паметних 
градова". Реч је о програму чији је циљ унапређење иновационих капацитета градова и 
општина, а уговори су уручени представницима Чачка, Краљева, Горњег Милановца, Ужица, 
Аранђеловца, Кикинде, Зајечара и Београда. 
Када је реч о локалним самоуправама и настојањима да се прате трендови, представници 
Града Крагујевца су још крајем фебруара 2019. године потписали Меморандум о 
разумевању са руском ИТ компанијом „Yаndеx LLC“ у циљу стварања паметног простора на 
територији града. Мапа Крагујевца је већ креирана и јавно доступна на сајту и мобилним 
апликацијама. Такође је јавно доступна и временска прогноза за Град Крагујевац на 
апликацији за мобилне телефоне.  
Држава Србија је препознала значај концепта паметних градова и могућности који они 
пружају и 2019. године усвојила је Уредбу о утврђивању Програма подршке подизању 
иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 
2019. годину ( „Сл.гласник РС“, број 33/2019), која представља основ за доделу подстицајних 
средстава за развој паметних градова. 
У наведеној Уредби су, између осталог, дефинисани циљеви програма и намена средстава 
за реализацију циљева, поглавља која су од значаја за развој паметних градова.  
Друго поглавље Уредбе дефинише циљеве програма на следећи начин: 
„Одржива урбанизација постала је кључ за одрживи развој наше цивилизације. У том смислу 
неопходан је нови талас технолошких иновација усмерен на подизање капацитета градова и 
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општина које ће водити изградњи дигитализованих заједница будућности – паметних и 
сигурних градова. 
Општи циљ овог програма је системско унапређење иновационих капацитета градова и 
општина кроз свеобухватни приступ дигиталној трансформацији јавних услуга, привреде и 
друштва која треба да омогући одрживу, ефикаснију употребу ресурса, одговоран однос 
према животној средини и повећање квалитета живота свих грађана. 
Специфични циљеви Програма односе се на унапређење иновационих капацитета градова и 
општина у области: 

1. Безбедности 
2. Мобилности и транспорта 
3. Јавних и комуналних услуга 
4. Дигитализације у јавном сектору 
5. Интернет и информационо-комуникационе инфраструктуре 
6. Заштите животне средине.“ 

Четврто поглавље Уредбе односи се на намену средстава и то на следећи начин: 
„Средства намењена за подршку подизању иновационих капацитета јединица локалних 
самоуправа на територији Републике Србије користе се за реализацију пројеката којима се 
имплементирају нове технологије и модели у оквиру концепта „паметних и безбедних 
градова” у области: 
1)   Безбедности – кроз успостављање интегрисаних система надзора и контроле, система 

упозорења у ситуацијама угрожене безбедности, система за реаговање у ванредним 
ситуацијама и др.; 

2)  Мобилности и транспорта – кроз имплементацију иновационих и технолошких решења 
које ће допринети унапређењу мобилности у ширем смислу, подизању ефикасности 
управљања саобраћајем и саобраћајном инфраструктуром, као и једноставнијем и 
јефтинијем транспорту грађана; 

3)   Јавних и комуналних услуга – кроз имплементацију иновационих и технолошких решења 
које ће допринети подизању ефикасности обављања јавне и комуналне делатности; 

4)  Дигитализације у јавном сектору – кроз пројектовање „смарт сити” програма и 
имплементацију иновационих софтверских и хардверских решења која доприносе 
ефикаснијем раду локалних органа и већем задовољству грађана при коришћењу услуга 
јавне управе; 

5) Интернет и информационо-комуникационе инфраструктуре – кроз модернизацију и 
унапређење капацитета интернет мреже у циљу повећања доступности интернета и 
ефикаснијег пружања дигиталних услуга од стране јединице локалне самоуправе; 

6) Заштите животне средине – кроз имплементацију иновационих решења усмерених на 
повећање енергетске ефикасности и побољшање квалитета живота становника у 
јединици локалне самоуправе.“ 

Упркос чињеници да је Србија у почетној фази  развоја паметних  градова, у нашој земљи 
постоје капацитети за праћење светских тредова у примени паметне инфраструктуре. 
Неопходно је даље ширење знања из ове области и препознавање онога што је потребно 
грађанима за унапређење квалитета живота. 
 
ПЛАТФОРМЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПАМЕТНИХ 
ГРАДОВА 
 
Концепт паметних градова заснован на принципима одрживог развоја, претпоставља 
информатички увезано урбано подручје путем паметних мрежа, опремљено технологијом, 
која сакупља информације, анализира, дели и приказује их на начин који одговара његовом 
становништву. Паметни градови су градови који користе дигиталну технологију и податке да 
би побољшали доношење одлука и квалитет живота генерално. Ова паметна технологија се 
користи за боље разумевање тренутних услова, предвиђање будућих промена, оптимизацију 
функција града и пружање решења. 
Паметни град је заправо град информација. Основу града будућности чине интернет 
технологије и интелигентни уређаји. Да би град постао „паметни“, треба да има критичну 
масу повезаних сензора, паметних телефона и других паметних уређаја. Све што је део 
паметног града треба да буде повезано  како би могли међусобно комуницирати као  целина. 
Паметни град користи све предности интернета и прикупљене податке и технологију користи 
за већу ефикасност, побољшавање одрживости, стварање економског развоја и побољшање 
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квалитета живота за људе који живе и раде у граду. Повезани уређаји могу се конектовати на 
интернет и делити податке које прикупљају са градским званичницима, инжењерима и 
другим кључним администраторима и руководиоцима. 
 Развој и комбинација нових технологија као што су интернет интелигентних уређаја (Internet 
of Things- IoT) и вештачка интелигенција („Artificial Intelligence“ – АI) пружају многобројна 
решења за развој паметног града.  Паметна решења заснована су на примени ширег 
технолошког оквира у коме су изузетно важне инфомационо-комуникационе технологије 
(ИКТ), интернет интелигентних уређаја (Internet of Things), употреба и примена анализе 
велике количине података („Big data“), примена М2М (Machine-To-Machine) система. Примена 
широког спектра апликација треба да обезбеди паметну инфраструктуру у свим областима. 
 

Извор:http://smartisland.com/singapore-the-smart-island-smart-nation/smart-nation/ 
 

     
 

Извор:https://www.planradar.com/hr/pametni-gradovi/ 
 
Да би се повезали са грађанима и понудили им најбоља могућа решења и услуге градских 
служби, паметни градови морају да користе интернет интелигентних уређаја (IoT), односно 
различите физичке уређаје опремљене сензорима и софтверима за прикупљање података, 
као и интернет за њихову даљу дистрибуцију. ИоТ је технологијакоја обезбеђује ефикасно 
повезивање дигиталног и физичког света, односно повезивање сензора из стварног света са  
интернетом, те су због тога  интернет и паметни градови тако уско повезани.  
Сензори су уграђени у сваки физички уређај који је саставни део интернет мреже. Предност 
сензора је та што држе све у граду повезаним.  Пружа напредну повезаност паметних 
уређаја, носивих уређаја, паметних кућних апарата и услуга, медицинских уређаја, повезаних 
возила, паметне забаве, паметних зграда, паметне пољопривреде, паметне градске 
инфраструктуре и свих система и услуга. 
 

 
Извор: https://pcpress.rs/zivot-u-pametnom-gradu-koliko-smo-daleko/ 



 
 

       Урбанизација и технологија  
 

 77 

Може се рећи да је ИоТ јединствени систем који омогућава да се подаци преносе преко 
интернета, а да се при том не захтева интеракција између људи или између људи и 
рачунара. Путем М2М система омогућено је уређајима да међусобно комуницирају путем 
жичне или бежичне мреже. Суштину система чини прикупљање разноврсних података са 
сензора и различитих уређаја, као и њихов пренос назад на обраду у циљу доношења и 
спровођења одређене акције. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интернет интелигентних уређаја може се применити у: 

 личне и пословне сврхе: аутоматизација кућа, зграда, станова и канцелација; 
 градском окружењу: аутоматизација градова и његових главих делова као што су 

путеви, паркинзи, осветљење, системи надзора и системи за реаговање у ванредним 
ситуацијама; 

 образовању: аутоматизација факултета, учионица и библиотека; 
 здравству: аутоматизација болница, домова здравља, мониторинг пацијената и 

спортиста, коришћење одевних (wеарабле) уређаја; 
 логистици: аутоматизација транспорта, праћење испоруке робе и удаљено 

дијагностиковање стања транспортних возила; 
 индустрији: аутоматизација фабрика, складишта и магацина, надгледање машина и 

алата; 
 окружењу: праћење временских прилика, загађености ваздуха, буке, пожара и 

поплава; 
 енергетским системима: паметне електроенергетске мреже и системи обновљиве 

енергије; 
 малопродаји: аутоматизација процеса управљања инвентаром и паметна плаћања; 
 пољопривреди: аутоматизација система наводњавања и контрола стаклених башти; 
 роботици: паметни роботи.  

Употреба различитих врста електронских сензора омогућава управљање, контролу, 
аутоматизацију, анализу и ефикасност података у реалном времену, а све у циљу 
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ефикаснијег управљања градом и основним ресурсима. То укључује податке који се 
прикупљају од грађана и градских уређаја, а који се потом обрађују и анализирају ради 
бољег праћења и управљања основних градских система (саобраћаја и транспорта, 
електрана, водоводних мрежа, отпада, откривања криминала и других значајних услуга у 
једној заједници). Сензори су на сигуран и поуздан начин повезани с централним системима 
како би се омогућило коришћење на даљину, а подаци и оперативни системи смештени у 
серверски облак који омогућава рационално коришћење ресурса. Уз највише технолошке 
стандарде резултира оптималним резултатима и прикупљене неопходне информације се 
достављају на јавну интернет страницу. Улице градова на овај начин постају извор али 
истовремено пружалац корисних информација, које грађанима и посетиоцима постају 
доступне путем веб система, паметних мобилних апликација и информационих дисплеја. 
Ради се о двосмерној комуникацији грађана и технологије, што је кључно код свих паметних 
решења. 
Користећи тај приступ, паметни град постаје право урбано средиште где је најважнија ствар 
успостављена веза између градских услуга, али и интеракција са људима и главним 
градским институцијама. 
 
КОРАК ДАЉЕ У РАЗВОЈУ ПАМЕТНИХ ГРАДОВА  
 
Технологије које су пре три, четири деценије биле научна фантастика сада учествују у 
обликовању паметних градова будућности, од роботике, вештачке интелигенције, до 
технологија које су у почетној фази примене. 
Интеграција робота у урбане просторе представља корак даље и убрзано претвара неке од 
технолошки најнапреднијих градова у праве паметне градове. Сарадња између људи и 
робота мора узети у обзир како роботи раде и како људи одлучују да користе роботе. 
Градови као што су Дубаи, Токио и Сингапур су примери како роботи у стварном свету могу 
да живе заједно са људима. У Сингапуру, национална влада планира да уведе роботе као 
физичко проширење за управљање и градску контролу постојећих система. Јапан ће 
представити роботске таксије за туристе који путују у земљи, а друштвени роботи ће 
комуницирати са људима на 20 различитих језика. Роботи са функцијом  преводилаца ће 
помоћи странцима да комуницирају са локалним становништвом на јапанском. Летећи такси 
у Дубаију тестиран је у његовом ваздушном простору 2017. Дубаи ће заменити 25 % својих 
полицијских снага полицијским роботима до 2030. године. 
Најамбициознији пројекат изградње паметног града на свету  заснованог на употреби робота 
је футуристички мега – град Неом у Саудијској Арабији, на обали Црвеног мора. Мегаград ће 
имати 16 дистрикта и 33 пута би био већи од Њу Јорка. Према замисли творца идеје о 
изградњи новог града будућности Неом би постао технолошки центар света. Град ће се у 
потпуности напајати обновљивим изворима енергије,  што неће бити велики проблем пошто 
је ова локација погодна за генерирање енергије путем ветра и сунца. У том граду будућности 
све физичке послове требало би да обављају роботи. Превозна средства биће летећи 
таксији, док би захваљујући употреби светлећих материјала град требало да буде светлији 
од било које друге насеобине на свету. Поред технолошких новина град ће, између осталог, 
имати и најбоље школе на свету са холограмским предавачима, и најбоље плаћене послове. 
Идеја о најсавременијем технолошком футуристичком граду звучи уједно и као концепт за 
тоталитарну државу, због тога што је насеобина замишљена као аутоматизовани град у коме 
све може да се надгледа. 
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Извор:https://borbazaistinu.rs/saudijska-arabija-podize-grad-buducnosti-neom/ 
 

 
 
 
ЗАКЉУЧАК 
 
Градови, као изузетно сложени системи, у зависности од многих процеса и фактора 
трансформишу се постепено. Оно што је данас видљиво јесте да се они полако претварају у 
своје паметне верзије примењујући концепт паметног града. За сваки нови изазов који град 
пружа могуће је пронаћи паметно решење, засновано на искуству одрживог развоја градова. 
Концепт о коме говоримо је једно све прихваћено решење на глобалном нивоу и пружа 
одговор разним проблемима са којима се сусрећу или ће се сусретати тренутни градови.  
Циљеви иницијатива које концепт паметних градова називају „следећом великом ствари” јесу 
да појачају друштвени и економски потенцијал, као и потенцијал очувања животне средине 
кроз побољшања у комуникацији између технолошког и друштвеног напретка грађана 
паметног града. 
Одговор на питање какав град заправо мора да буде да би био паметан треба тражити у 
потребама људи, с обзиром на чињеницу да не користимо сви градове на исти начин, а 
њихова знања могу помоћи у креирању одрживих решења. 
Технологија је добар алат који нам је све доступнији, али фокус у креирању паметних 
градова су потребе његових становника преко доступних технологија. Информационо-
комуникацијске технологије које су саставни део свакодневног живота отварају могућност за 
интеракцију грађана с градским институцијама и даваоцима услуга у реалном времену. 
Апликације које се примењују за размену информација могу унапредити свакодневни живот 
становника уколико се изабере права технологија и уколико та технологија буде максимално 
прилагођена корисницима. Помоћу интернета интелигентних уређаја (ИоТ), подаци из разних 
извора долазе на исто одредиште, где се анализирају, пролазе кроз алгоритме одлучивања 
и утичу на одвијање стварних процеса у стварном времену. Али пре свега је важно да 
заштита података буде правилно и квалитетно имплементирана зато што се прикупља и 
управља  великим бројем података.  
Утицај интернета на паметне градове је од пресудног значаја јер без онлине повезивања 
концепт паметног града не би ни могао бити имплементиран. Интернет и паметни градови су 
нераскидиво повезани и та веза ће у будућности искористити свој пуни потенцијал, 
пружајући ефикаснији и квалитетнији начин живота за своје становнике.  
Процес сакупљања, анализе отворених података и креирања нових услуга паметног града 
утиче на свест грађана тако што освешћујемо и себе као грађане тог жељеног паметног 
града. Ако смо учествовали у креирању града у којем живимо, велике су шансе да ћемо 
имати више поштовања и боље га одржавати. 
Градови будућности би требало да имају на уму савет Џејн Џејкобс (Jane Jacobs) америчког 
стручњака за урбанизам да „градови имају способност да пруже нешто свима само зато и 
само онда када су креирани од стране свих“.  
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НОВИ КВАЛИТЕТ У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ ГРАДА БУДУЋНОСТИ 
 
 
 
РЕЗИМЕ 
Градове је као епицентре преношења болести, најтеже погодила пандемија Корона вируса. 
Преиспитујући своје системе, прилагођавајући се новим реалностима, градови иновирају, стварају и 
експериментишу свакодневно. Како ће изгледати јавни простори градова непознате нам 
будућности? Иако су популарни јавни простори одувијек били и најпосјећенији, пандемија нас је 
научила да је дијељење такође могуће, под строгим мјерама социјалне дистанцe. Јавни простори 
треба да постану флексибилнији у погледу физичког ангажмана корисника. Природни елементи 
посебно су значајни, могу да стварају заштитне зоне како би се истакла сигурна подручја. У 
потрази за постизањем нове квалитетне урбане средине агенда урбаног дизајна ће се све више 
пребацити са фокуса ка визуелним и функционалним аспектима дизајна, на позицију која изражава 
забринутост за социјалне, економске и еколошке посљедице спроведених одлука. Квалитет живота 
у градовима будућности у раду се посматра управо кроз домен јавног простора. 
 
Кључне речи: јавни простор града, град будућности, квалитет живота, природни елементи 
 
 
ABSTRACT 
Cities as the epicenters of disease transmission were hit the hardest by the Corona virus pandemic. By 
rethinking their systems, adapting to new realities, cities are  innovating, creating and experimenting on a daily 
basis. What will the public spaces of cities of an unknown future look like? Although popular public spaces 
have always been the most visited, the pandemic has taught us that sharing is also possible, under strict 
measures of social distance. Public spaces need to become more flexible in terms of physical engagement of 
the users. Natural elements are especially important, they can create protection zones to highlight safe areas. 
In the pursuit of a new qualified urban environment, the urban design agenda will increasingly shift from a 
focus to the visual and functional aspects of design, to a position that expresses concern for the social, 
economic and environmental consequences of implemented decisions. The quality of life in the cities of the 
future in the work is observed precisely through the domain of public space. 
 
Key words: public space of the city, city of the future, quality of life, natural elements 
 
 
  
1. УВОД  
 
Како гледамо на нови град послије КОВИДА 19!? Биће неопходно да развијемо нове начине 
коришћења мјеста која дјелимо: од тротоара, јавног простора и превоза, јавних тоалета и 
ресторана, учионица, ходника, аутомобила. Испуњени страхом и вођени траком у боји, 
развићемо нове друштвене игре који подсећају на традиционалне плесне кораке, одмакните 
се, помакните се, окрените се и додирните што је мање могуће. Правила се непрестано 
мијењају. Претпоставља се да ће проћи пуно времена прије него што већина нас буде 
спремна сјести раме уз раме са незнанцем у аудиторијуму, позоришту, биоскопској сали, 
спортској дворани... без маске. Једно је јасно, пандемија је редефинисала наш однос према 
личном и јавном простору.                                                                                                           
Већина градских тротоара и пјешачких стаза не дозвољава двојици пролазника да се 
мимоиђу уз прописано растојање, а поготово нема мјеста за већи број корисника. Сви смо 
последњих мјесеци покушавали да се држимо на удаљености од особе која иде према нама 
на једном од оних уских уобичајених дионица тротоара. Ако се вирус врати са хладним 
временом, први снијег ће драматизовати ситуацију и подсјећати нас свакодневно колико 
неспретно користимо простор који имамо. Сада, када смо коначно изашли из наших јазбина, 
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пјешаци, бициклисти, маме са бебама у колицима, корисници инвалидских колица, сви 
требамо више простора.  Да ли ће градови широм свијета то да схвате!?  Да ли ћемо добити 
нове бициклистичке траке? Да ли ће наше улице имати више пјешачких прелаза? Да ли ћемо 
поново, ми, људи, освојити средишта градова умјесто аутомобила? 
 
2. ЈАВНИ ПРОСТОР ГРАДА 

 
Физичке манифестације потреба људске јединке за заједништвом, потреба за припадањем 
колективу и колективној психологији материјализују се кроз све врсте окупљања у јавном 
градском простору. Прије свега мисли се на спонтана, а затим и организована окупљања у 
граду / фестивали, манифестације, демонстрације / различитих старосних и професионалних 
група, те група различитог друштвеног статуса. Отворени простор у граду је дефинисан кроз 
два основна значења. Једно значење повезује појам отвореног простора са појмом 
слободног простора – као физички незатвореног. Друго значење је базирано на директном 
значењу ријечи отворен / offen, open /, али у смислу простора који је отворен за коришћење, 
дат свима на располагање, кроз који се слободно пролази. Линч га описује као простор 
отворен и слободан за активно коришћење и делање, отворен и слободан за поглед и 
разумијевање, отворен и слободан за пролазак, отворен и слободан за нова опажања и 
искуства. Пандемија нас је научила да је дијељење могуће, слобода постоји али под строгим 
мјерама социјалне дистанцe. Слобода у јавном простору остварује се кроз флексибилност у 
погледу физичког ангажмана корисника. [1]. 
Квалитет окружења се може дефинисати са различитих аспеката. Услови квалитетног 
уређења и живота у граду у основи кореспондирају са троструким одређењем људске 
природе: човјек као природно, друштвено и духовно биће. Савремени захтјеви за 
интердисциплинарним приступом у обликовању урбаног окружења резултују генерисањем 
теорија које покушавају да успоставе релацију између различитих захтјева људске природе и 
комплексности окружења које на њих треба да одговори. Основни принципи урбаног дизајна 
су, посматрани кроз теоријски дискурс, дати појединачно од стране више аутора: читљивост / 
Линч /, значење / Норберг - Шулц /, виталност / Џејкобс / и умјетнички обликована форма / 
Зите /. Обједињавањем ових основних принципа квалитетног обликовања урбаног окружења, 
а у склопу интегративне теорије урбаног дизајна, Штернберг  их поставља заједно, додајући 
им и комфор. Значај отворених простора за унапређење квалитета урбане средине давно је 
препознат, а према Европској урбанистичкој повељи „у принципе, које у циљу очувања и 
његовања урбаног амбијента треба поштовати, убраја се и газдовање и управљање 
отвореним површинама у граду које представљају интегрални дио савременог урбаног 
развоја.“ [2] 
 
3. УРБАНО ПРИОБАЉЕ 

 
Многобројне савремене реализације стратешких планова развоја града су у први план 
ставиле редефинисање укупног значења и карактера градског приобаља, а у контексту 
потенцијала овог специфичног градског простора на економском, еколошком и социо - 
културном нивоу. Градске обале, на споју природног и изграђеног амбијента, добијају 
могућност да се у њиховом оквиру развијају различите градске функције. Приобаље је дио 
система отворених простора града и тиме интегрисани и интегришући елемент физичке 
структуре града, те као такав доприноси унапређењу квалитета урбане средине. Физичка 
повезаност отворених јавних простора је битно обиљежје приобаља, које се огледа кроз 
могућност сагледавања у кретању и условљеност перцепције кинетичким и динамичким 
факторима. [3]. 
Простор приобаља специфичан је у односу на друге просторе у граду, карактерише га 
доминантно линеаран облик и карактер лонгитудиналног простора који повезује различите 
дијелове града. Обалска подручја су током историје коришћена и као јавни простори града у 
традиционалном смислу. Овакав развој типологије јавних градских простора у приобаљу 
карактеристичан је за градове који су морфолошки у потпуности интегрисани са воденим 
током или воденом површином попут Венеције, Амстердама, Бордоа или Лисабона. Тако су 
неки од најпознатијих и најљепших тргова свијета свој положај везали управо за обалу 
воденог тијела.  
Глобалне промјене у индустрији у последњих тридесет година, заједно са технолошким 
напретком, довеле су до ослобађања великих приобалних подручја у градовима и стварања 
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предуслова за њихов нови развој. Ово је омогућило поновно коришћење приобалних 
територија у циљу развоја нових садржаја везаних за слободно вријеме становништва. Тако 
постају популарне активности у простору приобаља које служе за одмор, разоноду, 
рекреацију, туризам, културу и/или образовање. Регенерација градског приобаља биће 
успјешна ако се усвојеном политиком планира увођење група компатибилних садржаја који 
се међусобно прожимају и надопуњују. Генерално посматрано, идеја о 
мултифункционалности обале / mixed - use, multi -use / одржала се до данас и представља 
један од основних приступа у артикулацији и планирању урбаног приобаља. [4]. 
 
3.1.   Социо - културни аспект трансформације пробаља   

                                                 
Социо - културни аспект трансформације у први план ставља приобаље као јавно добро и 
сагледава га као потенцијал за стварање нових простора за контакте међу људима. Његова 
основна предност је у способности стварања осјећаја заједништва, те могућности 
афирмисања индивидуалних и породичних активности. Приобаље се у овом случају планира 
и уређује као јавни простор са могућношћу максималног приступа што већем броју 
корисника. Овај принцип афирмише контакт града и воде, интензивира јавни приступ 
приобаљу и коришћење ријеке. Све ово не подразумјева опредјељење за само једну 
функцију или један облик њене реализације који би био доминантан у приобалном појасу, 
већ напротив, разноврсност коришћења дуж обала. Поука квалитетно реализованих 
пројеката трансформације приобаља јесте да је неопходно остварити компексност садржаја 
и функција, што ће условити виталност простора, као и омогућити доступност приобаља из 
правца његовог залеђа, а посебно из градског центра. Пјешачке стазе дуж ивица урбаних 
водених токова представљају важну карику у мрежи градских пјешачких и бициклистичких 
стаза. На тачкама гдје се ови путеви укрштају са онима који омогућавају прелазак преко 
ријеке, настају важна градска чворишта. У историјском смислу, простор приобаља је 
истовремено претрпио многобројне и значајне промјене које се прије свега односе на 
карактер и доступност корисницима. Друштвено - економски односи условљавали су и 
мијењали начин живота и облике приобалног простора у граду. Техничке и технолошке 
промјене које су услиједиле у двадесетом вијеку довеле су до повећања слободног времена 
што је утицало на другачије поимање физичке структуре града који тек треба да одговори на 
овако измјењене потребе становништва. У наставку овог истраживања слиједе разматрања 
актуелне фазе трансформације урбаног приобаља, а која је присутна код многих градова у 
последњих неколико деценија. [5] 
 
3.2.   Примјер трансформације приобаља града Лиона на ријеци Рони 
 
Град Лион на ријеци Рони је примјер трансформације приобаља са јасном стратегијом 
унапређења јавног простора у граду. Градско вијеће Лиона је 1991. године усвојило 
регионални генерални план „Plan bleu“ којим се предлажу рјешења за развој приобалног 
појаса ријеке Роне. Првобитно су интервенције подразумјевале мјере за заштиту од поплава 
што је укључивало и заштиту природне средине, те садржаје и објекте за слободно вријеме 
грађана. / слика 1. / План је у току 1998. године ревидован и проширен како би одговорио на 
проблеме неатрактивних ниских докова коришћених углавном за паркирање. 
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Слика 1. Унапређено приобаље ријеке Роне: променада, јавни простори и приступи ријеци, Лион, 
2007. године / Извор: Holzer, Ch., Hundt, T., Luke, C., Hamm, O.G., Riverscapes: Designing Urban 
Embankments / 
 
Стратешки, зона докова је постепено претворена у високо квалитетан јавни простор града 
који је повезан са граничним стамбеним сусједствима. Реализованим пројектом „Berges du 
Rhone“ формирана је атрактивна веза на којој се сучељавају град и ријека. Дужина уређеног 
приобаља износи 5 км, а ширина од 7 до 70 метара, тако да покрива укупну површину од око 
10 хектара. Артикулисани простор насипа је подијељен у осам различитих секција у 
зависности од дијела града кроз који се протеже. Најближе градском центру, у дијелу око 
моста Guillotiere, приобаље има урбани карактер са многобројним садржајима за слободно 
вријеме грађана. Гледано из центра ка сјеверу и југу, приобаље Лиона постаје све зеленије, 
те постепено преовладава његов природни карактер над урбаним. Обала је цијелом 
дужином подијељена у стазу за пјешачку комуникацију одмах до воде и бржу стазу за 
бициклисте иза ње. У зависности од ширине насипа на његовим проширењима уведене су и 
траке са мјестима за одмор, игру дјеце и спортским садржајима. Различите зоне приобаља 
су визуелно повезане употребом истих или компатибилних материјала, урбаном опремом и 
освјетљењем. Идентично као у централном градском језгру уведене су и аутоматске станице 
за рентирање бицикала које су постављене дуж комплетног приобаља. [6] 
Овакав приступ у дизајнирању јавног простора тежи ка потенцирању значаја приобаља у 
граду и његовог активнијег коришћења. У том контексту приобаље може да се формира као 
нова репрезентативна граница града у савременим условима и носилац новог значења.  
 
4. ОДНОС ГРАДА И РИЈЕКЕ - ПОТЕНЦИЈАЛ ПРИОБАЉА БАЊЕ ЛУКЕ 
 
Бања Лука је град који се од својих почетака развијао дуж обе ријечне обале, те градска 
структура заједно са ријеком твори јединствену цјелину. Различити периоди у развоју града 
резултовали су настанком сасвим различитих урбаних и амбијенталних цјелина. Обиљежја 
турског периода, у виду индивидуалног запосједања обале, свеприсутна су на појединим 
дионицама дуж обале до данашњих дана. Принципе оријенталне изградње стамбених 
насеља, такозваних махала, карактерише неправилна улична матрица са парцелама и 
индивидуалним објектима који су постављени веома близу ријеке, али са економским 
двориштима и наличјем кућа према води. На лијевој обали ријечице Црквене, која се код 
тврђаве Кастел улијева у Врбас, доласком Аустроугарске је формирана нова урбана цјелина 
крајем 19. и почетком 20. вијека. Она има обиљежја европског културног утицаја, правилну 
уличну мрежу са широким улицама, правилним блоковима и објектима по угледу на европске 
архитектонске узоре. Можемо констатовати да се ова цјелина развијала на сјеверу, уз трасу 
жељезничке пруге, на већој дистанци према ријеци и без значајнијег односа са водом. 
Послије Другог свјетског рата град се интензивно развија, и ово је вријеме настанка 
многобројних објеката и цјелина вишепородичног становања. Модерна архитектура 
интернационалног стила се појављује изградњом високих објеката нове типологије, 
ослобођене традиционалне уличне и блоковске регулације. Ова насеља се врло јасно 
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препознају у матрици града, а у приобаљу су изграђена насеља: Обилићево на десној обали 
и Борик на лијевој обали Врбаса. / слика 2. / 
 

   
Слика 2. Бања Лука, просторне цјелине: а. Зона југа, б. Зона центра, в. Зона сјевера /прилог аутора/ 
 
Позиционирање јавних зграда уз обалу ријеке такође је актуелно у овом периоду развоја 
града, али су оне увијек на одређеној дистанци од воденог тијела, најчешће уз 
недефинисане зелене површине. Неколико значајних објеката који су изграђени у приобаљу 
нису своје прочеље окренули ка ријеци, него економски улаз / Дворана Обилићево, 
Универзитетски Центар, Дом пензионера /. У последње двије деценије појављују се 
појединачни покушаји изградње у приобаљу са измјењеним ставом према води. Ове 
интервенције су спорадичне и углавном локалног карактера. Издваја се стамбено насеље 
које је тренутно у изградњи на десној обали Врбаса, Нови Борик. Јединствен приступ 
уређењу приобаља могао би се очекивати у будућности, с обзиром да је Скупштина Града 
Бање Луке усвојила „Регулациони план за уређење обала Врбаса“ урађен на основу 
резултата спроведеног јавног и отвореног међународног урбанистичко – архитектонског 
конкурса из 2006. године. На жалост, план својим највећим дијелом третира само уски појас 
обале, занемарујући контактне цјелине града са водом. Осим тога, постоји и бојазан у 
домену реализације планираног и могућности градских служби да регулишу постојећу 
неплански изграђену структуру која најчешће деградира приобални појас. [7] 
 
4.1. Анализа јавних простора у приобаљу 
 
Приобаље је дио система отворених простора града, а физичка повезаност отворених јавних 
простора је истовремено и његово битно обиљежје. Начин на који приобаље као дио система 
отворених простора града остварује везе са његовим најзначајнијим трговима и улицама 
одређује и степен повезаности града са ријеком. Главна пјешачка улица, Господска, налази 
се у сјеверном дијелу града који се развијао на дистанци од ријеке. Најважнији градски 
тргови и паркови исто тако нису своје мјесто везали за обалу ријеке. Можемо само 
констатовати да се са главног градског Трга Крајина дјелимично отварају визуре према 
Кастелу и да је посредно, преко тржнице везан за њега. Ријека се због природе својих стрмих 
обала и логике градње доживљава тек када се из зоне центра града спустимо на неки од 
мостова.  
Једна од основних одредница приобаља у Бањој Луци су обале природног пејзажа са 
доминантним структурама аутохтоног зеленила. Као таква, обала је позната и по бројним 
градским купалиштима, природним и изграђеним плажама које локално становништво од 
давнина активно користи за вријеме врелих љетних мјесеци. Функција рекреације је све 
више присутна у приобаљу, кроз уређење појединачних спортских и рекреативних садржаја 
али и само једног континуалног пјешачког потеза на десној обали ријеке, између Венеција и 
Ребровачког моста. Недостатак приобалног простора представља дисконтинуитет оваквих 
рекреативних зона у приобаљу као и њихова доступност из правца града. Ниво 
опремљености простора је низак, а архитектонски оквир и садржаји веома неуједначени. [8] 
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Културни идентитет средине одређен је манифестацијама које се одвијају на његовим јавним 
просторима као израз урбаног живота града. Најпознатије и најугледније културне 
манифестације у љетном периоду у Бањој Луци одржавају се под отворним небом унутар 
зидина тврђаве Кастел, на простору такозване Љетне сцене. Сваке године одржавају се 
вишедневне манифестације које директно зависе од ријеке и представљају најинтензивнији 
облик активности у приобаљу. Спортска такмичења у вожњи кајака, дајака, чамаца, риболов, 
„Бањалучке љетне игре“ и „Љето на Врбасу“ су период када приобаље оживи у својој улози 
јавног простора града. Ипак, простор приобаља се одликује ниском вриједношћу физичког и 
материјалног стања, те неразвијеношћу садржаја који би испратили ове активности и 
иницирали настанак других, њима комплементарних. / слика 3./ 

    
Слика 99. Бања Лука, манифестација „Љето на Врбасу“ / Извор: http://www.banjaluka-tourism.com / 

 
Просторни план града Бања Луке, у општим концепцијама организације, уређења и 
кориштења простора, предвиђа се да: уже урбано језгро треба третирати  као 
атрактиван градски простор са развијеном мрежом градских површина и инкорпорираним  
природним и културним насљеђем. Такође, потребно је радити на озелењавању и развоју 
мреже градских паркова, формирања просторних алеја и булевара са дрворедима и 
шетницама. [9] Вегетација обала представља непроцјењив еколошки ресурс, али и 
каратеристичан амбијентални репер града Бања Луке. Обална вегетација је нажалост до сад 
била најзанемаренији сегмент система градског зеленила, што је у појединим дијеловима 
довело до значајне деградације овог простора. Интеграција овог непроцјењивог природног 
ресурса са градом виђена је као један од приоритета развоја приобаља, како би се оно 
развијало у складу са природним окружењем на путу одрживог развоја Бање Луке.  
 
5.  ВРИЈЕДНОСТИ ПРИОБАЛНОГ ПРОСТОРА 
 
У циљу формулисања одређених препорука за унапређење простора приобаља, у раду су 
дефинисане вриједности које ови специфични урбани простори могу да садрже у себи: 
разумљивост, разноврсност,континуитет,интеграција и комфор.  
Разумљивост се, као вриједност простора приобаља, остварује уз посједовање одређених 
атрибута, а они су у овом раду препознати као: директан приступ ка води, повезаност 
приобаља и града, континуитет у пјешачким комуникацијама и визуелна доступност. Из 
квалитета разумљивости простора произилази и потреба за оријентацијом у простору. 
Разумљивост је фактор,  кључан да би осјећали повезаност са неким мјестом и имали 
смисао за њега. Ако имамо за циљ максимизирање јавног приступа и коришћење обала 
ријеке као отвореног простора, очување, како физичке тако и визуелне приступачности мора 
бити начело код планирања ових посебних простора у граду.  

Разноврсност различитих садржаја дуж обала виђена је као могућност да се постигне висок 
ниво контекстуалне интеграције града и његовог приобаља, што се остварује само ако су у 
простору приобаља присутне разнородне активности које се реализују у зависности или 
потпуно независно од ријеке. Извјесно је да ово може бити остварено на начин да планирамо 
будући архитектонски оквир приобаља са одређеном мјером флексибилности и 
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прилагодљивости. Форма која је прилагодљива и трансформабилна моћи ће да прати брзе, 
предвидиве и непредвидиве промјене функција карактеристичних за савремени град. 
Континуитет остварен кроз културно насљеђе омогућава становницима града да се 
идентификују у властитом окружењу. То важи за културно насљеђе у најширем смислу, 
укључујући културне предјеле, покретно и нематеријално насљеђе, као и архитектонско и 
археолошко насљеђе.Тема просторног, друштвеног и историјског континуитета у савременим 
градовима истражена је кроз културно насљеђе као вриједан потенцијал историјских градова 
сачуван у историјским споменицима смјештеним у приобаљу,  језгру градске структуре. 
Истиче се потреба да се овај потенцијал искористи на начин одговорног односа друштва 
према вриједностима градитељског насљеђа  

Инеграција као карактер приобаља односи се на интегрални принцип увезивања природног 
и створеног, који може да допринесе побољшању микроклиматских услова на подручју града, 
умањењу и неутралисању загађења и буке, визуелном и физичком растерећењу урбане 
средине, континуитету пјешачких и бициклистичких кретања у граду, које би као посљедицу 
имале умањење потребе за моторним саобраћајем. Коначно, укупни еколошки квалитет 
урбане средине остварује се квалитетом његових појединачних елемената као дијелова 
система. Континуални простор приобаља у граду је елемент укупне структуре јавних 
простора града, а осим сопствене вриједности своју еколошку вриједност и значај остварује и 
као дио укупног система зелене матрице града. 

Комфор, односно пријатност боравка у датом простору, остварује се путем физиолошке, 
психичке и физичке хармоније између човјека и његовог окружења. Могућност да се бар у 
одређеној мјери обезбједе услови који ће већем броју корисника бити прихватљиви, 
подразумјева одређена својства приобалног простора. Прво и основно својство приобаља, 
са аспекта удобности, је безбједност и заштита од поплава. Простори који су безбједни за 
коришћење имају већу шансу да буду прихваћени од стране корисника, подижући тиме 
квалитет њиховог односа са окружењем на виши ниво. Треба узети у обзир и физичке 
атрибуте удобности јавног простора, који ће формирати сцену могућности за социјално 
умрежавање и контакте у приобаљу. [8] 
 
6.  ЗАКЉУЧАК 
 
Квалитет приобалних простора града представља једну од битних компоненти укупног 
урбаног квалитета. Глобалне промјене у индустрији у последњих тридесет година, заједно са 
технолошким напретком, довеле су до ослобађања великих приобалних подручја у 
градовима и стварања предуслова за њихов нови развој. Ово нам даје могућност поновног 
коришћења приобалних територија у циљу развоја нових садржаја везаних за слободно 
вријеме становништва. 
Иако у нашим градовима постоји навика провођења слободног времена поред ријеке, 
опремљеност ових простора за слободно вријеме грађана основним елементима урбаног 
комфора, попут пјешачких и бициклистичких стаза, мјеста за сједење, спортских и дјечијих 
игралишта, сјенила и освјетљења, на веома ниском је нивоу. Вриједност приобаља лежи у 
могућности да се подстакну корисници на дужи боравак у овом простору, за шта је 
неопходно остварити одређен ниво урбаног комфора, посебно данас, када смо суочени са 
пандемијом. Природни елементи приобаља посебно су значајни, могу да стварају заштитне 
зоне како би се истакла сигурна подручја и обезбједила дистанца између корисника. 
Унапређење приобалног простора треба да буде вођено идејом обликовања мјеста које ће 
кориснику пружити удобност, пријатност и безбједност боравка. У приобаљу је од посебне 
важности да се обезбједе услови физичке заштите човјека у смислу безбједности од 
поплава. На тај начин се повећава и психолошка вриједност простора приобаља за човјека и 
вриједност овог простора на нивоу града генерално. 
За Бању Луку остаје у будућности нада о уређењу приобаља као цјеловитог простора, 
градског пејзажа намјењеног слободном времену и рекреацији грађана, који се кроз 
територију града протеже уз ријеку Врбас у укупној дужини од 27 километара. 
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Резиме: У последњим деценијама, убрзана урбанизација и посебно, урбано погушћавање, 
резултирали су значајним трансформацијама урбаног пејзажа у градовима широм света. Пораст 
нивоа моторизације је очигледан, као и повећање тврдо поплочаних површина у урбаним подручјима, 
које су обично непропусне. Ове појаве често подразумевају висок ниво загађења ваздуха, саобраћајне 
гужве, бујичне поплаве, загађење кишног отицаја и уништена станишта. Решавање ових питања 
данас добија све више на значају, како би се обезбедила дугорочна одрживост урбаних подручја. 
Овај рад анализира концепт и технике умирења саобраћаја и његов утицај у стамбеној зони, и 
разматра нове приступе у управљању атмосферским отицајем и њихове техничке елементе у 
пројектовању стамбених улица. Два посебна тежишта овог истраживања обухватају „интегрисане 
улице“ и „линијске озелењене депресије“. Основни циљеви рада су да: (1) истражи концепт умирења 
саобраћаја користећи преглед релевантне литературе, и (2) испита потенцијалну употребу 
линијских озелењених депресија као типичног елемента зелене инфраструктуре у стамбеним 
улицама, на примеру случаја преобликовања стамбене улице у Прортланду, САД. Резултати овог 
истраживања требало би да помогну у обликовању стамбеног окружења, и такође створе добру 
подлогу за имплементацију урбаних подручја која подржавају одрживи транспорт и савремено 
управљање атмосферским отицајем. 
Кључне речи: стамбена улица, зеленило, одрживи транспорт, управљање атмосферским отицајем 
 
Abstract: In the last decades, increasing urbanisation and especially urban densification have resulted in 
significant transformations of urban landscape in cities throughout the world. An increase in the motorization 
level is quite evident, as well as the increase of paved surfaces in urban areas, which are ususally impervious. 
These occurrences often implicate high level of air pollution, traffic congestion, flash flooding, pollution of 
surface stormwater and destroyed habitat. Addresing these issues nowadays becomes increasingly important 
in order to provide long-term sustainability of urban areas. 
This paper analyzes the concept and techniques of traffic calming and its impact in residential zone, and 
considers new stormwater management approaches and their technical elements in designing residential 
streets. Two particular foci of this research involve „shared streets“ and „bioswales“.The main objectives of the 
paper are to: (1) explore the concept of traffic calming by using a review of relevant literature, and (2) examine 
potential use of bioswales as a typical element of green infrastructure in residential streets, by presenting a 
case of residential street remodelation in Portland, USA. The results of this research should help in shaping 
residential environment, and also create good grounds for the implementation of urban areas that support 
sustainable mobility and modern stormwater management. 
Key words: residential street, greenery, sustainable mobility, stormwater management 
 
 
1. УВОД 
 
У последњим деценијама нагле експанзије урбаних подручја, убрзана урбанизација донела 
је велике трансформације урбаног пејзажа у великим градовима широм света. Као две 
кључне одлике овог процеса издавјају се све већи пораст нивоа моторизације и повећање 
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тврдо поплочаних, непропусних површина у урбаним подручјима. Посебан проблем пост-
социјалистичких градова централне и источне Европе представља урбано погушћавање [5]. 
Негативне импликације убрзане урбанизације проузрокују читав низ изазова са којима се 
данас суочају велики градови, као што су висок ниво загађења ваздуха, саобраћајне гужве, 
пораст температуре, дуготрајне суше, бујичне поплаве, загађење кишног отицаја, пропадање 
екосистема и деградација окружења. Са савременог становишта евидентно је да наведени 
проблеми изискују свеобухватно сагледавање и хитна решења, како би се у будућем 
периоду омогућила одржива урбанизација и креирали отпорнији градови. 
 
Концепт умирења саобраћаја је био широко примењиван у обликовању стамбене зоне у 
другој половини 20. века, што овај рад истражује кроз преглед литературе. У последње 
време се такође све више примењује и концепт „интегрисане улице“, која значајним 
редуковањем моторног саобраћаја омогућава повратак пешака и социјалне интеракције у 
традиционалном уличном простору [6]. У процесу обликовања улице као јавног простора 
примењују се различите технике умирења саобраћаја. Савремени приступи обухватају и 
примену техничких елемената управљања атмосферским отицајем, од којих су 
најзаступљеније „линијске озелењене депресије“. Основни циљ овог рада да истражи 
концепт умирења саобраћаја и његове технике, са посебним освртом на примену линијских 
озелењених депресија у приступним улицама. Кроз пример преобликовања стамбене улице 
у Портланду, САД, разматрају се бенефити примене техничких елемената зелене 
инфраструктуре у управљању кишним отицајем и умирењу саобраћаја, и испитује њихова 
улога у оквиру одрживе урбанизације. 

 
2. КОНЦЕПТ И ТЕХНИКЕ УМИРЕЊА САОБРАЋАЈА 
 
Основни принцип код конципирања приступних улица у оквиру стамбене заједнице јесте да 
се моторни саобраћај доведе на ниво максималне безбедности. Концепт којим се 
онемогућава развијање већих брзина возила од 30 км/h захваљујући смишљеном увођењу 
препрека у улични простор назива се концепт умирења саобраћаја [8]. На тај начин се 
смањују брзине кретања возила, унапређује безбедност пешака и саобраћајна бебедност у 
целини, и редукује ниво саобраћајне буке. Умирење саобраћаја може се вршти на различите 
начине [9]: сужавањем или меандрирањем колског тока, оптичким сужавањем улице 
дрвећем, предвиђањем благе денивелације коловоза, различитом партерном обрадом 
коловоза или увођењем паркиралишта у оквиру регулационе ширине улице. Неке од техника 
за умирење саобраћаја у приступним улицама су следеће (Слика 1):  
1. Смањивање ширине коловоза / Уски саобраћајни профили редукују брзине возила и 

минимизирају конфликте на градским улицама. Смањивањем ширине коловоза скреће се 
пажња возачима на услове саобраћаја и учеснике у саобраћају.  Новонастали додатни 
простор користи се као паркинг, као пешачки простор, за бициклистичке стазе или зелену 
инфраструктуру. 

2. Смањивање полупречника коловозне кривине / Смањивање полупречника коловозне 
кривине редукује брзину скретања возила, као и растојање између пешачких прелаза. 
Тиме се креирају безбедније и компактније раскрснице. 

3. Улична сценографија – ивична изградња и дрвеће / Зграде са богатом фасадном 
пластиком и прозорским отворима, уз високо зеленило, креирају привлачну сценографију 
и сугеришу урбано окружење, не брзу саобраћајницу. 

4. Наглашавање улаза у улицу / Наглашавање улаза возачима сугерише да улазе у мирнију 
зону. Обликовање улаза може да обухвати саобраћајну сигнализацију, улазне капије, 
денивелисане пешачке прелазе и проширење тротоара. 

5. Сужење дела коловоза / Део коловоза може имати сужење на средини тока, које 
омогућава пролаз само једног возила. На тај начин се проширивањем тротоара може 
креирати висококвалитетан пешачки прелаз. Високо зеленило наглашава прелаз. 

6. Меандирање коловоза / Меандрирање коловоза формира закривљену путању која 
успорава кретање возила. Новонастали простор користи се као паркинг, као екстензија 
тротоара или зелена површина. Комбиновањем проточног саобраћаја са стационарним се 
осим унапређења безбедности обебеђују и допунска паркинг места. 

7. Раздеона острва / У оквиру уличног профила смерови се могу раздвојити раздеоном 
траком, која је издигнута и може бити зелена површина или пешачко острво. На тај начин 
смањује се ширина колског тока. Овај принцип се може применити и на раскрсницама. 
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Слика 1. Могући модалитети умирења саобраћаја. Извор: 
https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/designing-streets-people/designing-for-

motorists/traffic-calming-strategies/ 
 

https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/designing-streets-people/designing-for-motorists/traffic-calming-strategies/
https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/designing-streets-people/designing-for-motorists/traffic-calming-strategies/
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8. Мини кружни токови / То су мала кружна острва у оквиру раскрснице која служе да смање 
брзину кретања возила и уједно усмере колски ток. Моторни саобраћај меандрира око 
острва уместо да иде директно и праволинијски кроз раскрсницу. 

9. Лежеће препреке / Лежеће препреке се формирају издизањем једног сегмента коловоза 
лучног облика, уобичајене висине 10-15 центиметара. Могу се израдити или од истог 
материјала као и коловоз, или од другачијег материјала. 

10. Лежеће табле / Лежеће табле су сличне као лежеће препреке, формирају се издизањем 
дела коловоза али имају равну површину. Уобичајено су дужине 6-9 метара. Када се 
лежеће табле комбинују са пешачким прелазима, најчешће на раскрсницама, називају се 
денивелисани прелази. 

11. Различита партерна обрада / Применом различитих материјала у партерној обради и 
типова поплочавања постиже се визуелна занимљивост. То може бити различито бојени 
или штампани асфалт или бетон, чиме је техника умирења саобраћаја боље сагледива 
возачима. Пешачки прелази и раскрснице се обликују другачије да би се истакла зона 
укрштања. 

12. Интегрисана улица / Укидањем физичких граница између пешачких, бициклистичких и 
колских површина, интегрисана улица приморава све кориснике – учеснике у саобраћају 
да заједно деле простор. На тај начин подиже се пажња учесника у саобраћају и редукују 
брзине возила. 

 
2.1. Интегрисана улица 
 
Интегрисана улица, односно комбинована колско-пешачка улица5, представља осмишљен и 
активан градски простор који обједињује све врсте кретања у улици.  Основна предност у 
односу на класичну саобраћајницу са сегрегацијом токова је та што у интегрисаној улици 
возила имају приступ али не и приоритет. Транзитни саобраћај је смањен на највише 100 
возила на сат, а брзине редуковане на максимално 20 км/h. У таквим околностима и пешаци 
и возачи имају приближно исти доживљај уличне сценографије, односно на сличан начин 
опажају промене у садржајима и вертикалном оквиру, уочавају могућности приступа и 
потенцијалне правце кретања и имају сличне визуре. Осим своје основне намене - кретања, 
интегрисана улица представља место сусрета, задржавања, социјалног контакта, дечје игре 
и забаве. У типичном линијском простору улице креира се квалитетна полифункционалана 
амбијентална целина која омогућава одвијање многобројних активности (Слика 2). 
Интегрисане улице су од посебног значаја у стамбеној зони, где могу преузети улогу градског 
стамбеног дворишта. 
У хијерархијској структури градске саобраћајне мреже једино приступне улице могу бити 
обликоване као интегрисане. Препоручене одреднице за формирање интегрисаних улица у 
градском ткиву су [2]: удаљеност до класичне сабирне градске улице до 500 метара и 
могућност алтернативних токова на 50-60 метара (концепт малих градских блокова). При 
томе се ширина колског тока, без препрека и баријера у виду денивелација, мобилијара или 
зеленила, димензионише на минимално 3,6 метара [6]. 
У конципирању интегрисане улице примењују се различита техничка решења [3]: скраћивање 
дубинске визуре постављањем физичких и визуелних баријера, меандрирање колског тока 
од раскрснице до раскрснице, укидање ивичњака, другачије поплочавање и везивање улице 
за класичну уличну мрежу преко тротоара и обореног ивичњака. Визуелни идентитет улице 
као стамбеног дворишта креира се применом елемената урбаног мобилијара који 
карактеришу јавне градске просторе за седење, окупљање и остварење социјалног контакта: 
клупе, жардињере, различита расвета, корпе за отпатке, држачи за бицикле, улазне партије 
са надстрешницом и улазним степеништем, предбаште и ограде приземних станова. Од 
изузетног визуелног и функционалног значаја је примена различитих типова зеленила и 
текстура поплочања у уличном простору.  
Улога зеленила у уличном простору је нарочито значајна. Поред унапређења обликовности 
уличног амбијента, зеленило такође обезбеђује и повољне микро-климатске услове. У 
последње две деценије појавили су се  нови приступи у управљању атмосферским отицајем, 
који се базирају на еколошком дизајну и употреби специфично обливаних зелених површина 
које прикупљају, филтрирају и апсорбују кишницу [4]. Овакви технички елементи зеленила 

                                                
5 У иностраној литератури и пракси појам интегрисане улице познат је под називима „woonerf“, „shared street“, 
„living street“, а овај концепт највише је примењиван у Холандији. 
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налазе све више своју примену и у уличним просторима, где као зелена инфраструктура 
осим третирања кишног отицаја имају и важну улогу у умирењу саобраћаја. 

а)  

б)  

в)  

Слика 2. Успешни инострани примери интегрисаних улица. Извори: 
а) http://methleys.headstogether.org/homezones/images/DSC_0112a.jpg,  б) 

https://neighbourhoods.typepad.com/neighbourhoods/mt05_charlotte_st_after_home_zone_credit_adriantrim_
moricetownprojectmanager.jpg, в) https://3kpnuxym9k04c8ilz2quku1czd-wpengine.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2012/08/Shared-Street-Germany.jpg 
 
3. ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА И УПРАВЉАЊЕ КИШНИМ ОТИЦАЈЕМ 
 
Пораст урбанизације и урбано погушћавање довели су до повећања асфалтираних 
површина у урбаним подручјима, које су обично непропусне. Непропусна површина мења 
количину и квалитет атмосферске воде која отиче са урбаних површина. Што се количине 
атмосферског отицаја тиче, мање воде се инфилтрира а више отиче по површини. Тако 
велике количине атмосферског отицаја у кратком временском интервалу у урбаним 
подручјима узрокују бујичне поплаве, загађење водотокова и уништена станишта [11]. Када је 
у питању квалитет воде, већина атмосферског отицаја данас садржи тешке метале са улица, 
кровова и поплочаних површина, као и хемикалије за фертилизацију травњака. Ово 
загађење се преноси директно у водотокове приликом олујних непогода, уместо да се 
филтрира кроз тло. Тиме непропусна површина у сливу утиче на физичку структуру потока и 
река, као и на диверзитет и обиље форми речног живота. Стога је филтрирање честица 
загађивача пре него што уђу у наш водоводни систем и пијаћу воду, од пресудног значаја за 
одрживост река и потока. 
У последње две деценије на глобалном новоу појавиле су се нове стратегије и приступи за 
митигацију утицаја кишног отицаја6. Савремени приступи користе различите техничке 
елементе за управљање кишним отицајем, од којих су озелењене линијске депресије 
(bioswale) посебно значајне за примену у уличним просторима. Карактеристике техничких 
елемената омогуцћавају инфилтрацију и на тај начин подржавају нестанак воде са отворених 
површина у градском окружењу кроз подземне токове и евапотранспирацију, а не путем 
површинског одвођења воде. 

                                                
6 Неки од њих су: Best Management Practices (BMP) и Low Impact Development (LID) у САД-у, Water Sensitive 
Urban Design (WSUD) у Аустралији, Sustainable Drainage System (SuDS) у Великој Британији, итд.  

http://methleys.headstogether.org/homezones/images/DSC_0112a.jpg
https://3kpnuxym9k04c8ilz2quku1czd-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2012/08/Shared-Street-Germany.jpg
https://3kpnuxym9k04c8ilz2quku1czd-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2012/08/Shared-Street-Germany.jpg
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Озелењена линијска депресија је линеарна форма биоретензије која се користи за 
делимично третирање квалитета атмосферске воде, ублажавање ризика од плављења и 
каналисање кишног отицаја даље од критичне инфраструктуре [12]. На тај начин се третира 
кишни отицај са кровова, улица и паркиралишта. Депресије су засађене густом вегетацијом 
(дрвеће, грмље, дивље цвеће и трава), а обликују се са благим нагибом [7] који омогућава 
ефикасан проток воде кроз систем. Вегетација успорава отицање воде, филтрира је, и затим 
јој омогућава да се инфилтрира у земљу или у канализациони одвод, побољшавајући на тај 
начин квалитет воде. 
Озелењене линијске депресије апсорбирају мање количине кишнице или носе кишни отицај 
из снажних непогода до канализационог одвода или директно у површинске воде [10]. Као 
преносни системи, могу бити алтернатива или допуна традиционалној кишној канализацији. 
Биосвејлови су израђени од шљунчаног тла, тако да се кишница апсорбује брзо и дубоко. 
Код земљишта које се слабо дренира вода улази у перфорирану цев и полако се апсорбује у 
земљу [7]. Код земљишта које се добро дренира, подземна одводна цев није потребна [12]. 

 
3.1.    Пример улице NE Siskiyou Green Street, Портланд, Орегон, САД 
 
Ова стамбена улица представља први, пионирски пример преобликовања из 2003. године 
применом озелењених линијских депресија [1]. Део уличног паркиралишта је изузет и 
претворен у два пејзажно обликована проширења ивичњака, која задржавају, успоравају, 
пречишћавају и инфилтрирају кишницу. 
Према АСЛА (2007), кишни отицај са 930 м2 површине улице (Слика 3а) тече низбрдо дуж 
постојећег ивичњака све док не дође до проширења (величине 2,1 x 15,2 м сваки) (Слика 3б). 
Кишница улази у свако проширење ивичњака кроз усек ширине 46 цм (Слика 3в), где се 
низом контролних брана задржава на нивоу од 18 цм (Слика 3г). Зависно од интензитета 
кише, вода се прелива из једне "ћелије" у другу све док биљке и тло не апсорбују отицај, или 
док проширења ивичњака не достигну максимални капацитет натапања. Систем инфилтрира 
кишницу брзином 7,6 цм на сат. Приликом интензивних непогода, вода излази из пејзажно 
обликованог проширења кроз други усек на супротном крају и улива се у постојеће 
канализационе одводе. На овај начин се готово цео годишњи кишни отицај са улице (око 
10.000 хектолитара) решава кроз пејзажно обликован систем у улици (Слика 3д). 

 

а)  б)  

в)  г)  д)  

Слика 3. Успешни инострани примери интегрисаних улица. Извор: https://www.asla.org/awards/2007/ 
07winners/506_nna.html 

https://www.asla.org/awards/2007/%2007winners/506_nna.html
https://www.asla.org/awards/2007/%2007winners/506_nna.html
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Пројекат преобликовања улице NE Siskiyou Green Street остварио је три основна циља [1]: 
[1] Дизајн и израда са малим улагањима - једноставна израда, лако одржавање и исплативо 

решење (мање од 20.000 долара),  
[2] Допринос окружењу и подстицање животности заједнице - естетски пријатно решење које 

враћа природне хидролошке циклусе у град, 
[3] Креиран је модел за друге националне и локалне прописе о управљању кишним отицајем 

- партнерство различитих актера резултирало је широким прихватањем пројекта од 
стране заједнице и инспирисало је сличне пројекте у другим стамбеним улицама. 

Може се констатовати да су у овој стамбеној улици, поред третмана кишног отицаја, линијске 
озелењене депресије такође донеле и додатне бенефите: 
[1] Умирење саобраћаја - наспрамни распоред линијских депресија омогућио је сужавање 

коловоза и на тај начин успорио колски саобраћај,   
[2] Унапређење безбедности пешака – позиционирањем линијских депресија између 

коловоза и тротоара створена је безбедна тампон зона између пешачких и колских 
кретања и минимизирани су конфликти. 

 
5.       ЗАКЉУЧАК 
 
У великим градовима су данас евидентни негативи ефекти урбанизације. Једна од техника 
урбаног дизајна за ублажавање последица, која се примењује у стамбеној зони, је умирење 
саобраћаја, кроз смањивање површина за паркирање у партеру, редукцију броја моторних 
возила на улицама, ограничавање брзине кретања колског саобраћаја и давање примата 
пешачком саобраћају. Све ове активности се успешно имплементирају у концепту 
„интегрисане улице“, чија вишедеценијска примена показује добре резултате у хуманизацији 
стамбене зоне.  
Стандардне технике обликовања интегрисане улице подразумевају озелењевање уличног 
простора, а у циљу намерног увођења препрека кретању возила и поспешивања пешачког 
окружења. Међутим, савремени концепти управљања кишним отицајем уводе у пројектантску 
праксу нове техничке елементе са великим потенцијалом, попут озелењених линијских 
депресија. Значајни су бенефити њихове примене са аспекта успостављања природне 
равнотеже воде у градском окружењу: (1) смањивање запремине кишног отицаја, (2) 
повећање инфилтрације и обнављање подземне воде, и (3) пречишћавање кишног отицаја. 
Са еколошког становишта, примена озелењених линијских депресија резултује: (1) чистијим 
водотоковима, што последично креира повољнија станишта и унапређује биодиверзитет, и 
(2) повољнијим микроклиматом због постигнутог ефекта хлађења на микро-нивоу. У 
економском смислу, озелењене линијске депресије имају два важна ефекта: (1) смањивање 
оптерећења на градску кишну канализацију, и (2) смањивање трошкова изградње и 
одржавања традиционалне кишне канализације. Са естетског становишта, ови технички 
елементи управљања кишним отицајем имају велики потенцијал за пејзажно обликовање, 
као украсни елемент озелењавања простора.  
Због свих наведених предности, ово истраживањe препоручује примену озелењених 
линијских депресија у обликовању интегрисане улице у стамбеној зони. Имплментација 
техничких елемената у управљању кишним отицајем у концептуалном смислу несумњиво ће 
допринети умирењу саобраћаја у оквиру интегрисане улице. Додатни бенефити ће, поред 
еколошких ефеката, обухватати и креирање социјално одрживих простора. Тако конципиран 
улични простор у стамбеној зони, који је озелењен, пријатан за боравак, саобраћајно 
безбедан и првенствено намењен пешацима, пружа могућности за социјалну интеракцију и 
доноси квалитете традиционалног стамбеног дворишта. 
У том смислу, са становишта овог истраживања, интегрисана улица у стамбеној зони са 
применом озелењених депресија за управљање кишним отицајем представља добар 
инструмент за решавање дела проблема савремене урбанизације, а њена примена 
доприноси дугорочној одрживости урбаних подручја. 
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РЕГЕНЕРАЦИЈА БРАУНФИЛДА КАО ОСНОВ ЗА АКТИВИРАЊЕ 
ПРИОБАЉА: ПРОСТОР СТАРОГ КАМЕНОЛОМА КОД ГОЛУБАЧКЕ 
ТВРЂАВЕ 
 
 
 
Један од најзначајнијих момената у граду Голупцу јесте његово дунавско приобаље које се протеже 
читавом дужином града. Стога се као један од чинилаца просторног и економског оживљавања 
града уочава кроз регенерацију приобалног дела Голупца. Остатак индустријског наслеђа, односно 
периода експлоатисања камена у приобалном делу сведочи о једном времену чији су се фрагменти 
задржали до данас. Истраживање указује да кроз очување његове првобитне, спољашње структуре 
и архитектонско-урбанистичким деловањем на његову унутрашњост простор добије нови значај, 
чиме се постиже нови потенцијал за развој читавог града. Како се простор некадашњег 
каменолома са његовом дробилицом налази у непосредној близини приобаља и Голубачке тврђаве, 
локацијски предуслови ове браунфилд локације су изванредни за проширење већ датих садржаја и 
допуну постојећих градских туристичко-културних капацитета у развоју. Примерима добре праксе, 
код којих се регенерација постиже кроз спровођење еко-садржаја у браунфилд локације, 
истраживање приближава могућност такве примене у приобалном делу Голупца. У складу са овим 
поставкама, стварају се изванредни услови за проширење већ уочених садржаја културе и туризма, 
али са иновативним приступом који уводи елемент савременог у идентитет Голупца. 
Кључне речи: Браунфилд, регенерација, индустријско наслеђе, туризам, култура, приобаље, 
Голубац 
 
BROWNFIELD REGENERATION AS A BASIS FOR WATERFRONT ACTIVATION: SITE OF OLD QUARRY 
NEAR GOLUBAC FORTRESS 
 
One of the most important moments in Golubac Town is its Danube waterfront that stretches along the entire 
length of the town. Therefore, it is seen as one of the factors of spatial and economic revival of the town 
through the regeneration of its riverfront. The remnants of the industrial heritage, i.e. from the period of stone 
exploitation in the coastal part, testify to an era whose fragments have survived to this day. The research 
indicates that through the preservation of the original, external structure of industrial heritage and the urban-
architectural reuse on its interior, the space obtains a new significance, which achieves a new potential for the 
development of the entire town. As the area of the former quarry with its crusher is located in the immediate 
vicinity of the river and Golubac Fortress, the location preconditions of this brownfield are excellent to expand 
the already existing facilities and supplementing the current urban tourist and cultural capacities in progress. 
With the best-practice examples where regeneration is achieved through the implementation of eco-content in 
brownfield sites, the research brings possible use in such way in Golubac waterfront. In accordance with these 
settings, extraordinary conditions are being created for the expansion of the already identified content of 
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culture and tourism, but with an innovative approach that introduces an element of a contemporaneity into the 
identity of Golubac. 
Keywords: Brownfield, urban regeneration, industrial heritage, tourism, culture, waterfront, Golubac 

1. УВОД 

Тема урбане регенерације (енг. Urban regeneration) је широко истраживана последњих 
деценија, али се она ретко примењује на студије случаја малих градова са просторно 
ограниченим индустријским наслеђем. Пример за ово је градић Голубац у Источној Србији са 
дугом дунавском обалом и значајним културним и природним наслеђем. Овај градић се 
последњих година развија у значајно туристичко одредиште у српском Подунављу, али су 
главне туристичке тачке његовог приобаља и даље слабо умрежене. Једна од таквих тачака 
је подручје каменолома са зградом старе дробилице као ретког примера индустријског 
наслеђа у подручју Голупца и Ђердапа. Поновно активирање дробилице са каменоломом 
као браунфилд (енг. Brownfield) локације имало би управо за циљ искоришћавање 
потенцијала овог простора.  
Предложена тема је изабрана пошто су сви потенцијални атрактери смештени у приобаљу 
Голупца. Међутим, Голубачка тврђава као главна атракција овог града се налази на крају 
уређеног дела приобаља и слабо је умрежена са градом на западу. Предмет рада управо 
јесте да се „аутономност“ свих постојећих, могућих знаменитости који се тврђавом као 
„круном“ на крају шеталишта повежу у једну складну целину. Ревитализација приобаља се 
конкретно везује на архитектонско и програмско спровођење, где би свака тачка (атрактер) 
била оплемењена и имала својствен карактер. Утицај умрежених атрактера не би био само 
на само приобаље као једним од највећих природних благодати Голупца, већ даје мноштво 
могућности да се град оживи, при чему би посетиоци, а и само домаће становништво, могли 
да дуже бораве уз Дунав. 
Са друге стране, Голубац и његово приобаље имају и одређена ограничења. Слично 
великом броју градова у Србији, и у Голупцу су видни остаци некадашњег просперитета у 
привредном погледу у виду индустријских браунфилда из времена социјализма. Пропаст 
индустрије се неповољно одразила и по остале сегменте живота у Голупцу: опадање броја 
становника, старење, замирање неких активности и сл. Обнављање индустрије на месту 
каменолома није била тема, пошто је ово непосредно окружење Голубачке тврђаве као 
споменика културе од изузетног значаја, те су зграда дробилице (која је служила уситњавању 
камена) и сам простор експлоатације камена остали запуштени, као симбол некадашњег 
времена.  
Поред проблема запуштености индустрије, као један од главних проблема у Голупцу уочава 
се недовољна развијеност приобаља Дунава као највећег квалитета овог места, при чему се 
највећи део пажње поклања тврђави. Пошто је и сама тврђава одвојена од града, туристи не 
посећују град већ непосредно након обиласка тврђаве завршавају са својим боравком на тлу 
Голупца.  
Циљ овог рада је да се провере могућности регенерације каменолома и дробилице у 
садржаје који би одговорили близини тврђаве али у складу са временом и карактером овог 
локалитета, па би њиховом регенерацијом додали савремени елемент идентитету Голупца. 
Теоријски предмет рада је управо везан за утицај ревитализације напуштених индустријских 
објеката, којим се пружа један потпуно нови доживљај места и где се његови квалитети 
употпуњују. На тај начин радом се показује да регенерација приобаља на примеру старе 
дробилице у Голупцу отвара различите добити: од економске, преко функционалне, до 
естетске. 
 
2. УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА ДРОБИЛИЦЕ КАО ИНДУСТРИЈСКОГ БРАУНФЛИДА У 

ПРИОБАЉУ 
 
Данас постоји више дефиниција браунфилда и већина њих је сложена. Када се поставља 
питање да ли се одређени простор може уврстити у браунфилд локацију, морају бити 
сагледани критеријуми за идентификацију локације као браунфилда. Дефиниција и сам појам 
браунфилд одређују донекле оквире за њихову идентификацију, али не даје у потпуности 
јасно дефинисане параметре за њихову категоризацију. Ђукић и Вујичић (2014, стр. 23-24) 
издвајају пет кључних критеријума: 



 
 

Регенерација браунфилда као основ за активирање приобаља: простор старог каменолома код голубачке 
тврђаве         

 

 99 

1. НЕИСКОРИШЋЕНОСТ ПРОСТОРА: уколико се 30% објекта или парцеле налази у 
употреби, а 70% не представља никакву искоришћеност, простор се може 
идентификовати као браунфилд; 

2. ПЕРИОД ЗАПУШТЕНОСТИ: оквирна временска дистанца којим се неки простор може 
назвати браунфилдом износи три године; 

3. РАЗВИЈЕНОСТ ИНФРАСТРУКТУРЕ: ако локација испуњава претходна два услова и 
поседује основну саобраћајну и комуналну инфраструктуру може се сматрати браунфилд 
локацијом; 

4. ИЗГРАЂЕНОСТ: поред свих претходно наведених критеријума, браунфилд локација јесте 
она која поседује и изграђене објекте у свом саставу 

5. КОНТАМИНИРАНОСТ: уколико одређени простор показује одређени реални или 
претпостављени ризик и има негативне последице по своје окружење, простор се сматра 
браунфилдом. 

Сви наведени критеријуми се међусобно не изузимају, већ напротив, повезују се и 
условљавају. Оно што јесте важно јесте то да једна локација, чије тренутно стање тежи 
означавању као браунфилд, не мора да испуњава све ове услове како би била названа 
браунфилдом. Ипак, кључну улогу игра положај тог простора у односу на профитабилно 
улагање у његово санирање од стране одређеног инвеститора  из јавног или приватног 
сектора. 
За дату тему посебно је битна одржива регенерација приобаља са индустријским наслеђем. 
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ је израз који је у данашњем тренутку у области урбанизма, архитектуре 
и пројектовања опште речено неизоставан. Наиме, дефиниција одрживог развоја која је 
данас опште прихваћена објављена је први пут у извештају „Наша заједничка будућност“ 
(“Our Common Future”) од стране норвешке премијерке Гро Харлем Брунтланд (нор. Gro 
Harlem Brundtland) 1987. и Светске комисије за животну средину и развој Уједињених нација 
(УН) исте године. Дефиниција гласи: „Одрживи развој је развој који задовољава потребе 
садашњости без угрожавања способности будућих генерација да задовоље сопствене 
потребе“. На овај начин поставља се обавеза да садашњим утицајем оставимо простора и 
могућности које будуће генерације могу да користе и унапређују (Niemann & Werner, 2016, 
стр. 433). 
Како би се дошло до успешног развоја приобаља, треба радити на повећању броја 
посетилаца у том простору, како сталних (становника), тако и повремених (туриста). Тиме се 
утиче и на добијање опипљивих доказа о трајној виталности града. Поред утицаја на 
демографску слику приобалне зоне, одрживи развој би такође требало усредсредити на 
очувању историјског духа места (Genius Loci) и саме појаве индустријског наслеђа. Одрживи 
развој се, у приобалним зонама пре свега, односи на јавни простор. Квалитетан дизајн 
доступан свим посетиоцима и корисницима тог простора у било ком периоду треба бити 
приоритет јавних простора као што су паркови, тргови, зелене површине уопште, шеталишта 
и слично. Новом применом у простору треба сачувати стара и додати нова чворишта и 
усагласити се са градом и водом на тај начин (Niemann & Werner, 2016). 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ У СКЛАДУ СА ПРИРОДОМ – Архитектура и пројектовање уопште своје 
постојање захваљује човеку. Они представљају алате којим човек управља не би ли 
обликовао окружење сопственим потребама. Стављајући човека у први план, архитектура је 
почела да занемарује природу, прилагођавајући је искључиво људским потребама, чиме је 
нарушавала склад и, у неким случајевима, постојање природе. Укратко речено, човек је био 
постављен у први, док природа и само окружење у други план. 
Међутим, људи се не могу одвојити од природе, нити природа од људи. Према McHag-у 
(1969), „људи и природа постоје заједно“, односно јесу једно. Наводи такође да „су људи 
суочени са еколошким кризама, што је проузроковано људским занемаривањем и 
експлоатацијом“ (Chen, 2011).  
Чињенично стање би у оваквим случајевима требало да пробуди свест о значају природе и 
тежњи ка повратку њој. Нарочито треба утицати на промену става. McHag (1969) наводи да 
„се морамо одрећи концепта да је човечанство центар постојања. У процесу пројектовања 
требало би да поштујемо природне услове, еколошке услове и смањимо људско ометање.“ 
Када се утиче на окружење различитим архитектонским и урбанистичким алатима, утицај 
првенствено треба усмерити ка обостраној добити. Решење треба да постигне међусобни 
склад природе и човека, чиме је архитектонски и урбанистички домашај сведен на максимум 
(Chen, 2011). 
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1.1. Критеријуми старе дробилице као браунфилд локације 
Објекат дробилице спада у индустријске браунфилд локације. У суштини, овој скупини 
припада највећи број браунфилда, мада то могу бити и друге грађевине и комплекси. По 
дефиницији, индустријски браунфилди представљају запуштене и неискоришћене 
просторе рударства, тешке и лаке индустрије (Ђукић и Вујичић, 2014).  

Када одређени простор који је раније био у употреби остане напуштен, постоје одређени 
ризици. Простори који остају запуштени могу бити врло опасни и штетни по своју околину. 
Наиме, запуштени објекти који у себи садрже неке остатке радиоактивног зрачења и отпада 
(на пример, нуклеарни реактори – Чернобиљ) могу имати врло негативне последице и 
ширити се, чиме постају проблем ширег и већег окружења. Тим поводом су контроле и мере 
предострожности од круцијалног значаја. 
Објекат дробилице старог каменолома садржи четири од пет кључних критеријума. Једини 
критеријум који овде недостаје јесте контаминираност, што је свакако повољно. Поред 
напуштених просторија од армираног бетона овај објекат не представља никакву опасност 
по своју околину и саме мештане и посетиоце.  
Уколико се Голубац као посматра као насеља са окружењем у целини, уочава се да је он 
претежно прекривен зеленилом. Чињеница да већи део површине Голупца чини Национални 
парк „Ђердап“ осигурава да ће то остати тако. Ипак, услед постојања стеновитог тла, 
приобаље у Голупцу је послужило на одређеним местима као експлоатациона тачка. 
Каменоломи су на овим местима остављали за собом запуштене и уништене пределе. Са 
друге стране, случај људске непажње и запостављања јесте видљив и у голубачком 
приобаљу. Завршетком експлоатације камена у каменолому крај тврђаве крајем 20. века 
остављен је необрисив траг у пределу у близини Голубачке тврђаве (Слика 1). 

    
Слика 1: Дробилица преко пута Голубачке тврђаве: (1) тврђава, (2) дробилица са каменоломом изнад и 
(3) визиторски центар тврђаве; Слика 2: Поглед са голубачког кеја на Дунав и румунску страну (Аутор: 
Б. Антонић) 

Предности и ограничења – Као и свака промена која се одиграва у неком простору, и ова 
имплементација за собом оставља неке одређене последице, како позитивне, тако и 
негативне. Као нешто што би се могло сматрати предношћу било би и само оплемењивање 
простора његовим оживљавањем кроз спровођење европске бициклистичке трасе Euro Velo 
6 и помоћу различитих садржаја који би се могли користити током целе године, и то од 
стране домаћег становништва. Један од проблема који би се могао јавити у делу приобаља, 
након повезивања на регионални и европски ниво, био би могуће додатно загађивање јавног 
простора услед коришћења истог само као пролазне руте. Поред особа задужених за 
контролу одлагања отпада, требало би садржаје усмерити на задржавање бициклиста, при 
чему би и свест о том простору била већа и његов значај у очима истих био унапређен. 
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2. АНАЛИЗА ШИРЕГ КОНТЕКСТА 
2.1. Голубац данас 
Голубац данас представља омањи град који све више и више губи становништво. То се види 
по томе што је привреда слабо развијена. Разлог одласка младог становништва из Голупца 
је јасан – економски. Тај процес одласка становништва није присутан само у Голупцу, већ и у 
већем делу Србије. У овом тренутку, њега је тешко зауставити у случају мањих градова и 
села. 
Теренска истраживање – Голубац је град кога у највећој мери чини становништво средње и 
потом старе доби. Ово у значајној мери утиче и на сам град јер становништво у њему га 
заправо обликује и прилагођава себи. Може се приметити да се у Голупцу не могу наћи 
садржаји за младе као што су клубови или дискотеке. Ипак, занимљива је чињеница да нису 
присутни ни велики број пекара и ресторана. Ово може послужити као један подстицај за 
младе предузетнике да тиме допринесу граду и притом изграде своје место у локалној 
заједници.  
Приобаље Голупца која је најуочљивија и чини га стратешки значајним јесте његова 
изложеност Дунаву (Слика 2). Друга по дужини река у Европи (после Волге) управо протиче 
кроз овај мали град и утиче на његов значај. Дунав је на овом месту најшири на свом току, да 
би потом, после тврђаве, ушао у Ђердапску клисуру. Историјски гледано, без присуства 
Дунава град уопште не би ни постојао. Владари и путописци који су ово место описивали јесу 
се највише везивали за реку, јер је управо она та која оставља највећи утисак. Како је 
уочљив значај Дунава који је он имао у стварању и битисању града, Голубац би требало да 
се усредсреди управо на унапређење приобаља којим би и град добио на већем значају.  
Живот у близини Дунава и тврђаве омогућује становницима Голупца да проводе велики део 
свог времена напољу и да буду мобилни. Оно што јесте необично је да се изузетно мали 
број бициклиста може наћи у подручју самог шеталишта, односно кеја. Људи више 
саобраћају бициклом у центру града и главном улицом. Са друге стране, кроз Голубац се 
креће релативно велики број аутомобила и често се ствара гужва у центру града. Сами 
становници кажу да им је главна улица (Цара Душана) изузетно небезбедна и да у том делу 
бораве или се крећу искључиво из разлога обављања неке обавезе. 
Због близине границе са Румунијом унапређење обале Дунава са српске стране би имало и 
међународни значај. Имало би утицаја да туристи из Румуније, и из земаља из региона, 
бораве у овом простору и посредно дају свој економски допринос. Близина границе овде 
представља особену предност града, јер може својим примером да послужи као узор другим 
државама како да се опходе према нечему чему дугују све оно што виде у свом окружењу. 
Потенцијал приобаља Голупца у овом тренутку се не искоришћава, при чему прети опасност 
од пропадања истог. Утицај на приобаље мора пре свега кренути од самих становника града, 
који ће бити и најчешћи корисници тог простора. Треба радити на повећању свести људи који 
би увидели значај онога што поседују, не би ли сами почели да вреднују и негују оно што 
имају. 
 

2.2. Подручје каменолома у близини Голубачке тврђаве – стање и могућности 
Упркос издужености града уз Дунав, околина Голубачке тврђаве се издваја као сасвим 
ексцентрична, али ипак кључна тачка у крајњем источном делу градског подручја Голупца. 
Смештена је на 4 км удаљености од центра града, при чему се целим путем до тврђаве 
стиже улицом Цара Душана, односно магистралним путем. У непосредном окружењу тврђаве 
се налази напуштени каменолом и објекат дробилице. Управо из тог разлога њихов положај 
поседује уочљиве предности: повезаност главном саобраћајницом – магистралом, положај у 
непосредном окружењу већ постојећег туристичког места, а ту је и близина Дунава.  
Поврх свега, ова локација има квалитетну саобраћајну повезаност. Напоменуто је да у 
подножју, уз сам објекат дробилице старог каменолома, пролази магистрални пут (Државни 
пут 34) који повезује Голубац са осталим већим градовима са Београдом и околним 
градовима. Приступ некадашњем експлоатационом простору каменолома, могућ је посебно 
одвојеном саобраћајницом којом се са подножја стиже до самог врха. 
Објекат дробилице не би постојао уколико се у близини не би налазио каменолом. Сам 
начин експлоатације камена оставља иза себе огроман траг који након искоришћавања 
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потпуног капацитета остаје без намене. Поред тога, некадашњи каменоломи имају неретко 
негативан утицај на своју околину: проузрокују загађење, уништавају предела, нестанак 
великог броја и утичу на биљни и животињски свет. У изузетно малом броју случајева се 
утиче на поновно обнављање некадашње експлоатације и прераду камена. Разлог за такву 
ситуацију може бити управо максимална исцрпљеност локације, превелики трошкови обнове 
или промена околности (строжи еколошки прописи, на пример). 
Као остатак епохе социјализма, објекат дробилице каменолома због својих обележја отвара 
могућности санације и регенерације. Поновно активирање једног таквог објекта у близу 
Дунава и тврђаве као главног туристичког атрактера у Голупцу могла би и регионални значај. 

3. ПРИКАЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Анализом планске документације издвајају се три документа – три просторна плана – као 
битна. Из њих се може установити да сви наглашавају изузетно повољан положај Голупца, 
који пружа велике могућности за даљи развитак града. Три плана су кључна за ово тврђење: 

ТАБЕЛА 1: Сагледавање положаја Голупца у релевантним просторним плановима: 

БР. ПЛАН ОКОСНИЦА 

1. Просторни план подручја 
посебне намене 
међународног водног пута Е-
80 – Дунав 

Планом су лоцирани сви природни ресурси, где се и 
приказује на ком степену је постигнута или се предвиђа 
заштита животне средине и природних и културних 
добара. 

2. Просторни план подручја 
посебне намене 
Националног парка „Ђердап“ 

План показује да је Голубац једно од стратешки важних 
места на Дунаву. Од великог значаја јер отвара безброј 
могућности које би донеле просперитет овом граду. 

 

3. Просторни план Републике 
Србије 2010-2020. 

План показује да би се од града Смедерева преко 
Великог Градишта до Голупца пружала бициклистичка 
рута тако да прати магистрални пут. 

 
Ово је даље поткрепљено и графичким делом планова (Слике 3-5): 

     
Слика 3: ППППН међународног водног пута Е-80 – Дунав: Графички прилог 1 – Подручје 
Просторног плана; Слика 4: ППППН националног парка „Ђердап“: Исечак Рефералне карте 
бр. 3; Слика 5: ПП Републике Србије 2010-2020.: Исечак са мапе бр. 3 (Извор: Централни 
регистар планских докумената). 

4. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈЕ КРОЗ ПРИМЕРЕ ДОБРЕ ПРАКСЕ 

ТЕМАТСКИ ОКВИР ОДАБИРА ПРИМЕРА – Као највећи изазов у приобалном делу Голупца 
уочава се остатак здања индустријске модернистичке архитектуре – дробилице старог 
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каменолома. Ово је изазов јер је место туристички врло значајно (окружење Голубачке 
тврђаве), а уочава се и потенцијал саме грађевине. Исто тако, модернистички споменик 
значајно утиче и на сам доживљај простора, јер управо је он представник једног недавног, 
али ипак прошлог времена који се искључиво кроз историју може поново доживети. 
У Голупцу се дробилица још увек доживљава као нешто сувишно, „отпад“, који се треба 
уклонити. Међутим, уколико се објекат пренаменио у складу са могућностима (туризам), као 
што би то био простор за део хотела, ресторан, кафе или дискотеку, у великој мери би то 
утицало и на унапређење економског, привредног, тако и естетског елемента Голупца. 
Различити број браунфилд локација, који, на пример, у себи имају карактер хотела, су дали 
велики значај привреди тог места, града и државе. Директан утицај су они управо имали и на 
своје окружење што је додатно дало подстицај људима који живе у оближњим местима да 
подрже такав пројекат. 
У овим примерима се третирање према претходном стању може видети кроз оживљавање 
простора на одговарајући начин – променом намене кроз унапређења његовог оближњег 
окружења. У некада заборављеним просторима унесен је нови значај, при чему је тај простор 
добио нову сврху, а његови фрагменти прошлости сачувани и неговани у физичком смислу. 
У наставку се даје неколико узорних примера у овом пољу. 
 
4.1. Пример 1 

Пројектанти: THUPDI 
Локација: Шангај, Кина 
Година: 2013. 
Када се погледа пројекат (Слика 6) и упореди са локацијом дробилице старог каменолома 
примећује се једна битна разлика. Пример се односи на подручје некадашњег каменолома 
који у свом саставу има два нивоа експлоатације, при чему се они налазе испод нивоа 
окружења. На месту напуштеног каменолома у Голупцу постоји литица којом се означава 
граница горњег и доњег нивоа, при чему доњи ниво представља приступни елемент. За 
разлику од овога, у примеру из Шангаја доњи ниво представља крајњи ниво повезан са 
горњим околном стазом и погледом. Међутим, пример указује пре свега на могућност 
оживљавања простора, стварањем такозвано eco-friendly окружење и могућност повезивања 
двају нивоа. Сличност јесте и чињеница постојања каменолома као басена који би могао да 
послужи као корито језера. На тај начин добио би се природни резерват. 
 
4.2. Пример 2 

Архитекти: Martin Jochman 
Локација: Шангај, Кина 
Година: 2018. 
Други зорни пројекат (Слика 7) би у апстрахованом смислу могао да се искористи у Голупцу 
принципом инверзије. То заправо значи да би требало заменити садржаје и елементе из 
једне у другу средину. У овом случају треба архитектонско уређење са урбанистичким 
елементима поставити у доњем нивоу, док басен старог голубачког каменолома испунити 
водом. На тај начин би се подручје некадашњег каменолома у Голупцу могло унапредити. 
Поред наведеног, карактер видиковца би могао да се примени и на овом месту, при чему би 
поглед био усредсређен на Голубачку тврђаву и Дунав. 
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Слике 6: Пример 1 – Аксонометријски приказ концепта (извор: https://divisare.com); Слика 7: Пример 2 –
Фотографија хотелског комплекса из ваздуха (извор: https://www.dezeen.com); Слика 8: Пример 3 – 
Просторни приказ објекта хотела у пустињи (Извор:; 2 -; 3 - https://www.picuki.com). 

4.3. Пример 3 

Архитекта: Amey Kandalgaonkar 
Локација: пустиња Вади Рум (Wadi Rum), Јордан 
Неизведено дело 
Локацијске разлике су у односу на Голубац огромне и оне утичу у већој мери на само 
обликовање и материјализацију објекта. Ипак, у значајно већој мери овде су присутне 
сличности ових двеју локација, односно објеката (дробилица). Повезивање дна и врха 
литице, слични капацитети (пре свега површина у основи) јесу главни елементи којим се ова 
два објекта могу повезати. Пројекат овог типа може послужити као инспирација за 
ревитализацију дробилице старог каменолома на скоро идентичан начин. Наиме, објекат се 
налази на самој стени изнад приступног нивоа (ниво приступне саобраћајнице), док се изнад 
њега налази остатак простора за експлоатацију камена. Поред тога, пренамена објекта у 
дискотеку или ресторан / кафе са приступом главним садржајима у самом простору 
каменолома изнад, допринела би пре свега повећању туристичке вредности и утицала би на 
потенцијалном искоришћавању простора. 
 
4.4. Од узора ка могућности регенерације дробилице и каменолома 
Једна од намена које у значајној мери недостају граду Голупцу јесте угоститељство вишег 
нивоа. Стварањем туристичко-угоститељског комплекса град пре свега профитира на 
економској основи, потом и на туристичкој јер ствара додатни моменат у доживљају Голупца.  
Обликовање пре свега не би требало да одступа од окружења. Ревитализацијом објекта 
дробилице некадашњег каменолома са одређеним изменама и допунама свакако се не 
одступа од постојећег окружења. Суштина јесте уклопљеност и осликавање окружења кроз 
архитектонско обликовање и урбанистичко решавање. 
Поред објекта који је запуштен, ревитализација би се на овом месту одиграла и у басену 
пређашњег каменолома. Огромна површина која наликује кратеру могла би оживети простор 
испуњењем воде, чиме би се створило једно мало вештачко језеро. Тај део би био повезан 
са постојећим партерним уређењем при дну литице управо ревитализацијом дробилице, па 
би се њим могло приступити горњем нивоу. Поред воде, утицало би се и на само окружење 
кроз уређење пешачких стаза, парковских површина и различитих спортских активности. 
Фокус би, пре свега, био на могућност сталног коришћења искоришћених елемената, како би 
током целе године могли бити употребљавани од стране становника Голупца. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Голубац, као и значајан број градова са наслеђем из средњевековног и из ранијих епоха, 
поседује поприлично занимљиву и бурну историју. Сви градови који су настали поред 
тврђава или омеђени самом њом настали су на том месту са разлогом. Тврђаве указују на 
изузетну важност њиховог места у стратешком смислу. У случају Голупца, ту је и приобаље 
једне од најпознатијих река света. Приобаље у граду, пак, поседује изузетан потенцијал није 
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довољно искоришћен. У Голупцу је простор уз реку искључиво намењен кретању, а не 
задржавању корисника тог простора. Развојем приобаља кроз увођење различитих садржаја 
и деловањем на повезаност људи који ту бораве са Дунавом пружа дати простор се може у 
значајној мери активирати и унапредити. Сходно значају реке, сви садржаји који би се нашли 
на овом месту би биле не само од локалног и регионалног значаја, већ и од међународног. 
Туризам би могао постати окосница привреде овог места, при чему би се након тога могло 
ићи у обнављање и изградњу осталих грана привреде. 
Поред приобаља, у Голупцу се у исто време и као мана, али и као потенцијал може 
сагледати остатак индустријског периода – старог каменолома и прикључне дробилице. Овај 
моменат у пределу приобаља Голупца се стручно посматра као индустријска браунфилд  
локација. За разлику од многих примера браунфилда као остатака некадашње 
експлоатационе индустрије, истраживање показује да ова локација представља браунфилд 
који у овом нетакнутом стању, без додатне заштите или било какве интервенције не загађује 
своју околину нити представља било велику опасност по њу. Ипак, положај напуштеног 
каменолома у односу на туристички, културно и историјски најзначајнију тачку у граду – 
Голубачке тврђаве, уочава се. Овај положај је од непроцењиве вредности, где би се 
архитектонским и урбанистичким деловањем могао створити простор који би ту вредност 
осигурао и значајно увећао. 
Као резултат свог овог истраживања, процене потенцијала и саме њихове реализације, 
добијен је један преглед могућности који се могу на овом месту замислити и извести. Иако се 
истраживачки рад односи на приобаље, требало је повезаност посматрати у ширем 
контексту. Локални, регионални, чак и међународни карактер овде су имали утицаја на 
стварање потпуне слике града, па потом и приобаља. 
Идеја јесте да се и приобаље Дунава и стари каменолом употребе као нове окоснице 
развоја, којим би град Голубац добио на повећању економске и туристичке вредности. Добит 
се не би само задржала на ове две ствари. Од унапређења приобалног дела као 
најдрагоценијег дела града добробит би била пружена и грађанима тог места, који би свесно 
утицали на очувању истог 
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СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА 
ПРОСТОРА БИВШЕ СФРЈ И НА ПРИМЕРУ НОВОГ САДА - ОД АНАЛИЗЕ 
ПРОСТОРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА, ПРЕКО ПЛАНА ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 
 
 
Резиме: Турбулентан 20. век у свом највећем делу у целој Европи, а готово непрекидно на Балкану, 
на самом свом крају, ратовима и распадом бивше СФРЈ довео је до огромних мигрантских токова 
људи. Тиме је дошло до промене структуре становништва и начина живота, не само за оне 
појединце који су напустили своје домове, већ и за оне просторе и становнике који су их дочекали. 
Званични подаци говоре да је 1996. године на територији Србије било готово 620.000 избеглица. 
Главни правац досељавања ишао је у традиционално колонистичке односно миграционе делове 
Србије, међу којима и јужни и западни део Војводине, а у великој мери Нови Сад са околином. Питање 
трајног стамбеног збрињавања је, осим сопственим радом и средствима самих избеглица, у 
највећој мери решавано међународним донацијама, уз учешће државе и локалне заједнице. У првом 
случају, неретко су ницале бесправне породичне куће као немогућност системског решавања 
стамбеног проблема, у другом, проблем је решаван системски, откупом напуштених сеоских 
домаћинстава и/или изградњом објеката за породично или вишепородично становање избеглих. 
На територији Града Новог Сада је, осим осталих видова помоћи у решавању овог проблема, уз 
учешће града изграђено (или је у процесу изградње) више објеката вишепородичног становања. 
Иако се тај процес приводи крају тек након више од двадесет година након ратних сукоба, он није 
безначајан. Број избеглих и начин њиховог стамбеног збрињавања остављају траг на урбаном 
ткиву, како плански, тако и неплански.  
Овај рад прати све сегменте из домена планске регулативе који су чинили део процеса 
обезбеђивања стамбених јединица за избегле и расељене - фазу анализе потенцијалних локација на 
територији Града Новог Сада са посебним освртом на социолошки аспект који је био од највећег 
утицаја за коначни избор локација (први су за реализацију изабрани насеља Ветерник и Футог), 
затим фазу имплементације договорених решења у планску документацију, фазу прибављања 
потребне урбанистичко-техничке документације и, на крају, даје кратки преглед реализованих 
објеката.  
 
 
 
 
Турбулентан 20. век у свом највећем делу у целој Европи, а готово непрекидно на Балкану, 
на самом свом крају, ратовима и распадом бивше СФРЈ довео је до огромних мигрантских 
токова људи, а тиме неминовно и до промене демографске слике Србије с краја 20. века. До 
промене начина живота није долазило само за оне појединце који су напустили своје домове, 
већ и за оне просторе и становнике који су их дочекали. У том периоду неколико таласа 
избеглица се трајно или привремено населило у Републици Србији, а у зависности од 
периода у којем су долазили, мењао се и начин на који су регулисали свој статус и 
имовинска питања.  
Међу првима, а још крајем 80-тих година прошлог века, почели су да долазе они који су 
наслућивали надолазећу друштвено-политичку кризу. То су углавном биле комплетне 
породице које су успевале да замене или продају некретнине и тако себи обезбеде кров над 
главом у Србији. Стицањем некретнине релативно лако су дошли до српског држављанства, 
па ова категорија становништва никада није званично имала статус избеглих лица и није 
значајно утицала на измену демографске слике Србије. Први значајан талас избеглица у 
нашој земљи су чинили они који су се „привремено” склонили код рођака и пријатеља у 
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Србији, то је био рани талас избеглица3. Ескалирањем ратних сукоба у бившим републикама 
СФРЈ (Хрватска 1991. и Босна и Херцеговина 1992.) број избеглог становништва нагло се 
повећавао. Највећи прилив избеглих у Србију десио се након војне акције „Олуја” августа 
1995. године када је протерано српско становништво из Републике Хрватске. Главни правац 
досељавања ишао је у традиционално колонистичке, односно миграционе делове Србије. 
Војводина је од самог почетка била привлачна за избеглице. Главни разлог је био тај што су 
управо на овој територији они имали рођаке или позанике, а који су насељавани у неколико 
претходних таласа колонизације.  
 

 1996. 2001. 2004.-2005. 2011. 
 Војводина  229.811 183.721 50.436 36.521 

 табела 1.избеглице у Војводини 1996-2011. 
 
Први попис избеглица у Србији спроведен је у периоду од априла до јуна 1996. године, био је 
добровољан, а спровели су га Комесаријат за избеглице РС и Високи комесаријат за 
избеглице UNHCR. Методологија пописа је разликовала избеглице и лица која су због рата 
избегла у Србију, а која према међународном праву нису имала статус избеглица. Тада је 
регистровано  617.728 избеглица и прогнаних лица. Највећи број њих налазило се у 
централној Србији где је пописано 337.800 лица (54,7%), док је у Војводини пописано 259.700 
избеглица и ратом угрожених лица (42%). Следећи попис становништва спроведен је 2002. 
године и тада је евидентирано је 377.131 избеглица, од чега њих 139.076 у Београду, 95.024 
у централној Србији, 442 на Косову и чак 217.438 у Војводини. Највећи број њих је био 
пореклом из Хрватске и дошли су у Србију током августа 1995. године. Те 2002. године 
усвојена је и Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно 
расељених лица, а која је даље иницирала усвајање разних докумената на различитим 
нивоима. Стратегија је поставила четири стратешка циља. Са аспекта стамбеног 
збрињавања најзначајнији је Стратешки циљ 2 - Обезбеђивање потребних услова за 
остваривање равноправности избеглица које су одлучиле да живе у Републици Србији и 
њихово интегрисање у локалну заједницу. Препознато је да је интеграција избеглица 
комплексан процес који захтева подршку избеглицама у области решавања статусних 
питања, решавања стамбених потреба, запошљавања, остваривања права из пензијског, 
здравственог, социјалног осигурања, и др. Као приоритет у деловању за остваривање овог 
циља  издвојено је и решавање стамбених питања и то кроз трајна стамбена решења (за, у 
том тренутку, 16.780 избегличких породица у Републици Србији). У складу са правилима 
Регионалног стамбеног програма за кориснике овог програма дефинисана су лица у статусу 
избеглице и бивше избеглице, а  која испуњавају услове и критеријуме рањивости. 
Велика већина избеглих и расељених лица током протока времена уклопила се у нову 
средину и стекли су држављанство. На њихову интеграцију утицали су многи фактори: 
образовање, занимање, старост, али и средина из које су избеглице потекле (село или град). 
На основу евидентираних података о стамбеним потребама избеглих лица, као и захтева 
донатора да се применом критеријума рањивости UNHCR подршка пружа само 
најугроженијима, Република Србија је, ослањајући се на постојећу законску регулативу и 
најбољу праксу, предложила различите моделе решавања стамбених потреба. Предвиђена 
су четири облика стамбених решења и то: изградња стамбених јединица за закуп са 
могућношћу откупа, додела монтажних кућа, додела помоћи за куповину сеоских 
домаћинстава и обезбеђивање пакета грађевинског материјала. Спровођење активности 
предвиђених Регионалним програмом у Републици Србији обезбеђивано је координираним 
учешћем надлежних организација, органа државне управе и јединица локалне самоуправе, 
уз подршку Јединице за имплементацију пројеката. Програм се спроводи у складу са 
процедурама одобреним од стране донатора и Банке за развој Савета Европе (CEB), док 
мониторинг над компонентама избора корисника и одрживости пројеката спроводе UNHCR и 
OEBS. 
Поред средстава из поверилачког фонда, средства за стамбене пројекте обезбеђивана су 
делом из средстава републичког буџета, а делом из буџета општина и градова на чијем 
подручју су програми трајне интеграције избеглица реализовани.  

                                                
3 „Избеглице у Србији – након 20 година”, В. Кокотовић, М. Филиповић, Географски институт „Јован 

Цвијић”, САНУ, Београд 
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У истраживању које је у децембру 2008. године спровео Комесаријат за избеглице Републике 
Србије4, констатовано је да су решавање стамбених проблема и запошљавање избеглица 
главни фактори њихове успешне интеграције. Код испитаника са нерешеним стамбеним 
питањем, највећи број њих се определио за социјално становање као најбоље решење5. 
Комесаријат за избеглице и миграције је стога, у сарадњи са Министарством рада и 
социјалне политике, Српским демократским центром, UNHCR-ом и одређеним јединицама 
локалне самоуправе, 2002. године у знатном броју јединица локалне самоуправе почео да 
развија социјално становање у заштићеним условима. Овај вид социјалног становања 
развијен је у складу са концептом отворених облика социјалне заштите. Пројекти су били 
намењени за смештај породица са болесним чланом, самохраних родитеља и старијих лица, 
као и особа са инвалидитетом способних за самосталан живот. Модел је касније развијан и 
уз подршку других донатора, а у оквиру неколико програма изграђен је већи број објеката за 
социјално становање у заштићеним условима. 
 
Нови Сад 
Нови Сад је од почетка избегличке кризе примио преко 60 хиљада избеглих и прогнаних 
лица (60.237).  Прву помоћ овим људима пружили су Градски црвени крст и Општински 
Секретаријат за општенародну одбрану.  1992. године формиран је Штаб за прихват, 
смештај и збрињавање избеглица, именован је Повереник за избеглице, а  Секретаријат за 
социјална и здравствена питања  основао је Одељење за избеглице.  Формирана су и два 
колективна центра за смештај („Летенка”, седиште НП „Фрушка гора” и „Кетрин Макфел” у 
Сремској Каменици)  која су примила 42 породице. Ипак, највећи број избеглица у Новом 
Саду сместио се у изнајмљеним становима, а један део код рођака и пријатеља.  
У првом периоду Град и држава су користили међународну помоћ за избегле и прогнане 
(храна, лекови, гардероба, медицинска помагала, санитетски пакети, огрев, …), а 
расподелом ових добара и координацијом се углавном бавио Градски црвени крст. 
Институционална подршка избеглицама започела је 2003. године и подразумевала је 
спровођење пројеката који су се односили на решавање становања избеглих и прогнаниних 
лица, помоћ за покретање сопственог бизниса, помоћ за откуп напуштених сеоских 
домаћинстава и друго. 
Током 2009-2010. године Град Нови Сад приступио је изради Локалног акционог плана за 
унапређење положаја избеглих, прогнаних и интерно расељених лица 2011-2015. године. 
Овај документ представља само један сегмент много ширег механизма за смањење 
сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених група, а у складу са 
националном стратегијом.   
У време оснивања Савета и израде ЛАП-а, Нови Сад је имао 23.000 регистрованих 
избеглица и око пет хиљада интерно расељених лица.  За потребе израде ЛАП-а објављени 
су и статистички подаци о избеглицама у Граду Новом Саду. Од укупног броја избеглица које 
су евидантиране у Новом Саду највећи број током времена је интегрисан (39%), у земљу 
порекла се вратило 4.158 људи (7%), у треће земље се иселило свега 127 особа, док је 8.780 
њих одјављено из Новог Сада.  Највећи број живео је у изнајмљеним становима (66%), а 
свега 21% је у свом власништву имао стан или кућу.  Структура домаћинства била је 
доминантно једнопородична (66%), док је 34% живело у двопородичном или већем 
домаћинству. Петина избегличке популације Новог Сада евидентирана је као незапослена, а 
готово четвртина је радила или без пријаве или сезонске послове, што ову категорију чини 
још осетљивијом, како због нередовних извора прихода, тако и због тешкоћа приликом 
остваривања права на здравствену заштиту.  Овај податак је додатно оптерећен чињеницом 
да је у 72% случаја један или више чланова породице имао неку хроничну болест.  
Одлуком градоначелника Града Новог Сада, 2009. године основан  је Савет за управљање 
миграцијама и трајна решења избеглих и расељених лица са основним задатком да прати 
стање и проблеме  овог дела популације.  

                                                
4 „Стање и потребе избегличке популације у Републици Србији”, Комесаријат за избеглице Републике 

Србије, децембар 2008. (http://arhiva.kirs.gov.rs/docs/StanjeIPotrebeIzbeglickePopulacije.pdf) 
5 Овде треба имати у виду да велики број избегличких домаћинстава није у могућности да отплаћује 

стамбене кредите, па је неопходно да држава обезбеди око 15 хиљада повољних стамбених 
кредита  чија би месечна рата била око 100 евра. 

http://arhiva.kirs.gov.rs/docs/StanjeIPotrebeIzbeglickePopulacije.pdf
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Према последњим расположивим подацима Комесеријата за избеглице, процењује се да је у 
Новом Саду током 2018. године боравило 2.478 избеглица и 4.121 интерно расељених лица.  
 

 
 табела 2. Кретање број избеглица у Граду Новом Саду 1996-2018. године6 
Константно смањење избегличке популације међутим није значило да су проблеми са којима 
се овај део популације сусретао нестали. И даље су главни проблеми били неадекватно 
становање и висока стопа незапослености. Бројне избеглице своја стамбена питања 
решавале самостално, сопственим радом и средствима.  У том процесу неретко су ницале 
појединачне бесправне породичне куће, а чешће и читави бесправни потези /или делови 
стамбених насеља. 
У склопу системског решавања проблема стамбеног збрињавања избеглих и расељених 
лица на територији Града Новог Сада, а на захтев Града, у ЈП „Урбанизам” Нови Сад је 
током јула 2014. године израђена Анализа локација за стамбено збрињавање избеглица. 
Основни циљ био је да се изнађу могуће локације за изградњу вишепородичних стамбених 
комплекса ниских густина изграђености и да се у оквиру њих предложе оптимална 
урбанистичка решења. Временски рокови за израду анализе били су релативно кратки, 
условљени роковима за аплицирање за средства, заказаним донаторским конференцијама, 
као и најављеном динамиком у наставку процедуре. 
Полазно становиште за одабир потенцијалних локација било је базирано на потреби што 
нижих трошкова прибављања и опремања земљишта па су стога у обзир узете само парцеле 
које су се налазиле у власништву Републике Србије (корисник Град Нови Сад), а које су биле 
макар делимично инфраструктурно опремљене или их је било могуће опремити без већих 
инвестиционих трошкова. Као најприхватљивије су изабране локације у Ветернику и Футогу, 
оне су потом детаљно анализиране и за њих су понуђена варијантна решења. Значајну 
чињеницу представљало је што за оба насеља у том периоду била у току израда нацрта 
планова генералне регулације (били су у завршној фази). То је, уз значајну подршку свих 
учесника у  овом пројекту, омогућило да се паралелно са израдом анализе изврше и 
интервенције на плановима и да се у њих лако интегришу одабрана урбанистичка решења. 
Анализа предложених локација у ширем контексту (нарочито узимајући у обзир демографске 
показатеље за насеља у којима се оне налазе) указала је на специфичан социјални миље 
који је ту формиран у последње две деценије. Ветерник је, на пример, насеље 
карактеристичног демографског профила. Популациони раст је годинама оствариван на 
основу механичког прилива становника. Подаци из 2002. године7 показали су да свега 17% 

                                                
6 извор: Табеларни преглед избеглица, ратом угрожених лица и интерно расељених лица са Ким по 

општинама у Србији према пописима 1996. и 2001. године, регистрацији избеглица 2004/5. године и 
регистрацији ИРЛ са КиМ 2000. године, http://www.kirs.gov.rs/media/uploads/Dokumenti-i-
publikacije/Statistike/izbirl2018.pdf (приступ јун 2020.)  

 
7 „Демографски развој града Новог Сада и његових насеља”,  Центар за просторне информације 

Војводине, Нови Сад 2009. 

http://www.kirs.gov.rs/media/uploads/Dokumenti-i-publikacije/Statistike/izbirl2018.pdf
http://www.kirs.gov.rs/media/uploads/Dokumenti-i-publikacije/Statistike/izbirl2018.pdf


 
 
      Стамбено збрињавање избеглих и расељених лица са простора бивше СФРЈ и на примеру Новог Сада - 

од анализе просторних потенцијала, преко плана до реализације 
 

 111 

становника Ветерника у овом насељу станује од рођења, а да је њих 41,9% досељено са 
подручја бивших република СФРЈ. Даљом анализом демографске слике насеља уочило се 
да се највећи број становника доселио у периоду 1991-2002. године, тј. да се ради о 
избеглим и расељеним лицима са ратом захваћених подручја који су ту сопственим 
средствима решавали стамбена питања. Заузето је становиште да је тако формиран 
социјални миље погодан за придошлице јер су сличности са домицилним становништвом 
засноване на истом пореклу, културно-историјском наслеђу и сличним животним стиловима 
и вредностима.  
 

   
Сл. 1 Положај локације у оквиру насељеног места Ветерник; Сл.2 Прихваћено урбанистичко 
решење локације Ветерник 
И у Футогу и у Ветернику планирана је изградња објеката вишепородичног становања, али су 
концепције различите и прилагођене специфичностима локације.  
Валоризацијом бројних елемената у  даљем поступку локација у Ветернику је одабрана као 
приоритетна за реализацију. Она се налази у традиционалном делу насеља Ветерник, 
северно од Новосадског пута, омеђена улицама Војводе Путника, Војводе Бојовића и 
Радничком. У окружењу је у највећој мери реализовано породично становање, а јужно од 
локалитета је појас заштитног зеленила уз мелиорациони канал који представља локални 
еколошки коридор. Локалитет Ветерник се састоји од две мање подцелине, северног и јужног 
дела, укупне површине око 0,9 ha. 
Планирана је изградња вишепородичних стамбених објеката спратности П+3 са равним 
кровом, индексом заузетости стамбеним објектима од 22% до 42% (за северни и јужни део 
локације Ветерник). Показало се да је могуће остварити око 18.440 m2 бруто развијене 
површине објекта, тј. око 13.827 m2 нето стамбене површине. Применом вредности за 
просечну величину стана од 50 m2 нето/стан дошло се до могућности релизације чак 276 
станова. Такође, анализа је показала да је могуће у оквиру комплекса реализовати и око 320 
паркинг места (делом наткривени паркинг, делом унутар комплекса - у нивоу терену, а делом 
у виду уличних паркинга). 
Предност локалитета Ветерник у односу на локалитет у Футогу представљала је, уз 
могућност реализовања већег броја стамбених јединица, и боља (иако непотпуна) комунална 
опремљеност. У ободним саобраћајницама постојала је делимична опремљеност у погледу 
уличних инсталација водовода и канализације за одвођење отпадних вода. Такође, 
постојала је електроенергетска и гасна инфраструктура, као и изграђена мрежа електронских 
комуникација. Оно што је представљало ману била је неопходност насипања терена (укупно 
око 17.900 m3 земље). 
Организација конкретне локације са поставком објеката и формирањем јавног простора уз 
његово будуће опремање представљају практичан и ефикасан алат у процесу интеграције. 
Поред стамбених објеката зато је било предвиђено и уређење јавне површине (изградња 
спортских терена, теретане на отвореном, дечијих игралишта и опремање адекватним 
урбаним мобилијаром). На тај начин могуће је створити  квалитетан јавни простор намењен 
не само становницима будућег стамбеног комплекса социјалног становања, већ и 
становницима непосредног суседства и целог насеља. Јавни простор планиран је да постане 
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место окупљања, да задовољи потребе свих старосних група становништва и да, као такав, 
буде важан агенс у оснаживању локалне заједнице, развијању осећаја припадности и јачању 
друштвене кохезије. Начин на који се становништво интегрише у нову средину зависи како 
од карактеристика саме средине, тако и од карактеристика појединца које су засноване на 
старосним, образовним и економским факторима. Познато је да је процес друштвене 
интеграције најуспешнији и најбржи код деце јер се поклапа са процесом социјализације и 
одвија на неколико паралелних нивоа (предшколска установа, школа, група вршњака из 
суседства…). Најспорији и најнеизвеснији је процес интеграције старог становништва због 
дубоко укорењених навика и начина живота, као и због смањеног броја социјалних контаката 
који су сведени углавном на оне унутар породице. Јавна површина која се уређује тако да 
истовремено привлачи и задржава различите категорије становништва, обликована по мери 
више генерација и у складу са потребама становника, увек убрзава ове процесе. 
 

 
 

    
 
Сл. 3 - графички приказ урбанистичког решења за локалитет Ветерник у оквиру анализе 
који је потом уграђен у план у поређењу са пројектном документацијом - нема разликеу 
односу на планирано решење 
 
Посебна пажња посвећена је приступачности и доступности простора. Планирано је да 
поставка објеката буде таква да простор буде отворен и физички и визуелно како би постао 
доступан у правом смислу речи. Инсистирано је да се избегну затворени блокови као 
првобитно тражен начин просторне организације, у противном је постојала опасност да се 
јавни простор схвати као искључиво власништво станара стамбеног комплекса, чиме би 
изгубио своју интегративну функцију.  
Комплекс објеката за вишепородично становање планиран је у оквирима дефинисане зоне 
изградње. Објекти се у оквиру комплекас организују тако да формирају низ препознатљивих 
јединица спратности П+3 са равним крововима. Укупан број објеката у комплексу је 3. Два 
објекта су правоугаоног облика док је објекат 3 у облику „потковице“, отвореног блока који је 
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састављен од 4 ламеле. Сва три објекта су предмет засебних пројеката. Такође, у оквиру 
комплекса планирана је изградња наткривених, полуукопаних паркинга изнад којих ће се 
формирати озелењени уређени простор за заједничке активности становника. Планирано је 
уређење јавне површине, а алтернативно је могућа и изградња подземне јавне гараже. 
Опремање јавних простора и изграња паркинга нису били предмет овог пројекта. 
За реализацију објеката у намени вишепородичног становања прво је било потребно 
формирати парцеле под објектом (коначне парцеле под објектима ће се формирати након 
изградње објеката), а преостали део парцеле је површина јавне намене, односно заједничка 
блоковска површина. 
Предметне парцеле имају приступ јавној саобраћајној површини и планирано је опреманње 
локалитета уличном инсталацијом водовода и канализације, електроенергетким 
инсталацијама и гасном инсталацијом. 
У складу са пројектним задатком, у комплексу је планирано укупно 276 стамбени јединица 
различитих структура смештених у три објекта и то: 15 гарсоњера (за 1- или 2-члана 
домаћинства), 72 једноипособних (за 3-члана домаћинства), 143 двособних (за 4-члана 
домаћинства), 37 двоипособних (за 5-чланова домаћинства), 8 трособних (за 6-чланова 
домаћинства) и 1 троипособни (за 7-члано домаћинства). Дефинисане су минимално 
потребне  површине m2/особи које је потребно остварити, као и минималне стамбене 
површине у зависности од броја чланова домачинства.  
Пројектним задатком дефинисан је број потребних стамбених јединица за домаћинства са 
дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју и то 1 стан за 5-члано домаћинство, 4 
стана за 4-члано домаћинство и 5 станова за 3-члано домаћинство. Такође је било потребно 
планирати и станове за домаћинства у којима су чланови са 80%, 90% или 100% телесним 
оштећењем и то 1 стан за 5-члано домаћинство, 4 стана за 4-члано домаћинство и 2 стана за 
3-члано домаћинство. 
Посматрајући тражену структуру и величину станова уочава се да су вредности квадратура 
станова ближе доброј пракси 70-тих и 80-тих година  него вредностима које доминирају у 
савременој комерцијалној станоградњи. Узрок томе је строго дефинисана регулатива, али, 
што је још значајније, систематска контрола Регионалног стамбеног програма у свим 
фазама, од фазе пројектовања па до фазе реализације. Тако је најмања гарсоњера 
величине 30,71 m2, двособан стан 53,11 m2, двоипособан 64,77 m2, итд. 
 
Типска етажа 
Примењени материјали и техничка решења, премда једноставни и класични, на најбољи 
начин су употребљени за дате објекте. Када се на ово дода и учешће зелених површина у 
оквиру комплекса и постигнути параметри упореде са онима које инвеститори последњих 
година постижу у комерцијалној изградњи, може се уочити стварни квалитет оваквих 
стамбених решења. Чак се може рећи да је социјално становање у многим сегментима 
„ексклузивно”, нарочито ако се упореди са просечном комерцијалном стамбеном изградњом 
у претходних 30 година. 
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Сл. 4,5 и 6 – Фотографије током изградње станова за избеглице у Ветернику 
 
Станови на локацији Ветерник реализовани су у оквиру Потпројекта V регионалног 
стамбеног програма за трајно решавање стамбених потреба избеглица – стамбени програм у 
Републици Србији. За израду техничке документације одређен је рок од 170 дана, а за фазу 
извођења радова 730 дана. Марта месеца 2020. године стамбени објекти су завршени и 
планирано је било да се истог месеца избеглице уселе у станове. Ванредно стање 
проузроковано епидемијом covid-19 коронавирусом одложило је ту завршну фазу за 90 дана. 
Почетком јуна 2020. кључеви су ипак додељени будућим корисницима станова и почело је 
усељавање. 
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ТУРИСТИЧКО ОДМАРАЛИШТЕ ПО МЕРИ КУЛТУРЕ И ТРАДИЦИЈЕ: 
КРЕИРАЊЕ ЕТНО-СЕЛА "ГОЛУБАЧКИ ГРАД" НА ОСНОВУ НАСЛЕЂА 
ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 
 
 
 
Источна Србија у себи садржи културно наслеђе које је дуго било сакривено. Ови „драгуљи“ су тек 
последњих година откривени и једним делом унапређени. Међутим, како се нису сви аспекти 
подједнако развили, тако одређени сегменти остају делимично недовршени. На подручју Голупца 
препознати су елементи урбаног, док одлике руралног мањкају – на њиховом развитку треба 
радити не би ли се додатно нагласило овај сегмент културног наслеђа. Имајући у виду да је ово 
регија са мноштвом садржаја које има културолошки, историјски, верски, па и природно-еколошки 
значај, Голубац са својом околином има много потенцијала за развој туризма. С обзиром да ово све 
чини културни идентитет Голупца, битно је искористити њихову вредност и укључити наслеђе у 
циљу унапређења културног туризма као нове окоснице развоја града и његовог значаја, како у 
Србији, тако и међународно Концепт етно-села се намеће као просторни одраз идентитета 
традиционалног српског села. Он је резултат комбинације два главна напред наведена фактора – 
културног туризма и наслеђа – и нуди се као решење за развој одрживог културног туризма и тако 
утиче на подизање значаја овог простора. При томе се посредно подиже и ниво живости овог 
простора, дајући му нови карактер и атмосферу. 

Кључне речи: културни туризам, култура, наслеђе, источна Србија, традиционална архитектура, 
Голубац 
 
 
TOURIST RESORT BASED ON CULTURE AND TRADITION: CREATING "GOLUBAČKI GRAD" ETHNO-
VILLAGE ON THE HERITAGE OF EASTERN SERBIA 
 
Eastern Serbia contains the cultural heritage that was hidden for decades. These “gems” have only been 
discovered and partly improved in recent years. However, as not all these aspects have developed equally, 
certain segments remain partially unfinished. In the area around Golubac Town, urban elements has been 
recognised, but this is not the case with rural ones – they need the further upgrading, in order to further 
emphasise the cultural heritage in this area. Bearing in mind that this is a region with a multitude of contents 
that have cultural, historic, religious, and even natural significance, Golubac with its surroundings has a lot of 
potential for the development of tourism. Since all mentioned contents make the cultural identity of Golubac, it 
is important to utilise their value and implement them to improve cultural tourism as the new backbone of the 
town development and importance, both in Serbia and internationally. The concept of „ethno village” is 
imposed as the spatial reflection of traditional Serbian village. It is the result of two aforementioned factors – 
cultural tourism and heritage – and it is positioned as a solution for the development of viable cultural tourism, 
which consequently influence on the upgrading of the importance of this space. Additionally, this is an indirect 
way to improve the level of liveability of this space, giving it a new character and atmosphere. 

Key words: cultural tourism, culture, heritage, Eastern Serbia, vernacular architecture, Golubac 
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1. УВОД 

Тема овог рада је одрживи развој туристичког етно-села, што је прво описано теоријски, а 
потом о показано на примеру локалитета у ширем окружењу града Голупца у Источној Србији. 
Туристичко етно-село у савременом виду представља врсту ризорта као светског феномена, 
а кроз предложени рад се испитује могућности примене овог урбанистичког концепта у односу 
на значај културно-историјског идентитета у пределу Источне Србије, као и његову примену и 
утицај на могући развитак руралног културног туризма у подручју Голупца. Пројекат етно-села 
се осврће на два главна проблема која се могу уочити у оквиру Голупца: слабо очувано 
културно-историјско наслеђе града, као и незадовољавајући број туриста у односу на оно што 
сам град нуди. 
Тек последњих година, реконструкцијом тврђаве и обновом бициклистичке стазе у дунавском 
приобаљу, туризам у Голупцу је почео да се развија брже. Како сам град нема довољно 
капацитета за примање већег броја туриста, што је један од главних проблема када је реч о 
туризму, пројекат етно села би омогућио додатне смештајне капацитете, као и додатне 
садржаје у циљу задржавања и привлачења туриста на овој локацији. Како сама околина 
пружа довољно знаменитости за посетити током дана, неопходно је обезбедити и одговарајући 
простор у коме би туристи могли да одседну, а који би такође био садржајан, не би ли се њихов 
боравак у овом крају продужио.  
Предмет рада чини обнова културног идентитета Голупца путем етно ризорта, као стецишта 
туриста и српске традиције и културе. Наиме, сам појам културног наслеђа и идентитета би се 
могао оцртати кроз српску традиционалну архитектуру са аспектима карактеристичним за 
источну Србију, као и српским обичајима и народном радиношћу који би се могли сагледати 
уочи самог села. Поред обнове културног идентитета и наслеђа Србије, овај ризорт би био 
намењен повећању броја туриста и њиховом задржавању у овом крају.  
Како се бави питањима наслеђа и традиције српске архитектуре, очекује се да ће овај рад 
подићи значај теме ено-села, етно-ризорта, и шире, етно-туризма у склопу развоја простора. 
Посредни циљ овог рада је свакако допринос очувању баштине Источне Србије кроз пример 
Голупца и његова промоција, како би овај градић оживео и његова посећеност знатно порасла. 
Креирањем етно-села, места које би служило за привлачење и задржавање туриста на овом 
простору, ствара се простор за укључење српске традиције у неимарство, као и презентацију 
народних обичаја и веровања, што би створило добру основу и додатни материјал за посету и 
одседање у овом крају. 

2. ТЕОРИЈСКА ПОСТАВКА 

Да би се схватио појам етно-села у савременом оквиру, мора се прво дати његово место у 
склопу савремених трендова културног туризма, који све више утиче на развој простора  у 
подручјима његовог интензивног развоја (Djukić, Djokić & Antonić, 2018).  
Култура и туризам се последњих година све чешће јављају заједно. Жеља туриста за 
аутентичним искуством и доживљајем традиционалног живота, у које спада и интерес за 
културу и њене програме, а чија је окосница културно наслеђе, је све више у порасту. 
Последњих неколико деценија се интензивно ради на промоцији и развоју културног туризма. 
Како би се направио помак од масовног туризма, посебна пажња је дата одређеним облицима 
туризма, где културни спада у један од истакнутијих. „Културни туризам је препознат као 
одрживи облик туризма који помаже у регенерацији урбаних средина, очувању и промоцији 
националних културних баштина и традиције, у осигуравању бољег стандарда локалном 
становништву, а који истовремено минимално нарушава ресурсну основу на којој се развија“ 
(Стаменковић, 2018, стр. 43). Њега су препознала локална удружења, владе држава и 
међународне организације, тако да се данас може видети у понуди све више програма и 
пројеката који су усмерени на његов развој (Стаменковић, 2018). 
Културни туризам јесте онај који је мотивисан потребом виђења и посећивања свих оних места 
која нуде атрактиван културни и уметнички дојам, невезано за то да ли се ради о местима која 
се употребљавају у свакодневном животу домаћег становништва, прославе, фестивали или 
друге уметничке манифестације, као и било шта што би служило туристима да упознају, 
разумеју и поштују другу локалну или регионалну културу. Културни туризам је заправо 
мешавина осталих врста туризма. Ствари које би могле у оквиру неке заједнице привући 
посетиоце су многобројне, и у њих спадају културне, материјалне и духовне вредности, као 
што су: локални фолклор, природни ресурси (флора и фауна), атракције на отвореном, људи и 
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догађаји, модерна уметност и споменичко наслеђе (Ђукић Дојчиновић, 2006). 
Према Светској туристичкој организацији број туриста у културном туризму је са 37% 1995. 
године скочио на 10% у 2004. години. Организација за економску сарадњу и развој (OECD) је у 
извештају из 2009. године изјаснила да културни туризам у 2007. години чини мотив за скоро 
360 милиона међународних туристичких путовања, што сачињава око 40% целокупног светског 
туризма. О расту културног туризма сведоче и финансијски показатељи; процењује се да 
оваква врста туриста троши једну трећину више од просечне туристичке потрошње (Красојевић 
и Ђорђевић, б.д.). 

2.1. Појам и дефиниција ризорта 

Други стуб теоријске поставке је увођење етно-село, тј. етно-ризорта као просторне одреднице 
културног туризма. 
Реч „ризорт“ пoтиче из енглеског језика (енг. resort) и означава било коју врсту одмаралишта 
које велики број људи посећује ради одмора (Оxford Advanced Learner’s Dictionary, 1995). 
Дакле, она могу варирати од апартмана и мањих станова, све до колиба, кућа за одмор или 
насеља. Како се дефиниција ризорта разликује од континента до континента, тако се и његова 
употреба мења у различитим деловима света. На пример, у Африци, Централној Америци и 
Карибима, као и у одређеним земљама на Далеком Истоку, он подразумева затворено 
хотелско насеље које изгледом подсећа на град, а које посетиоцима пружа све што им треба 
за боравак и одседање – ресторане, објекте за рекреацију и спорт, забаву, трговину, итд. За 
разлику од њих, у Европи и Северној Америци ризорт чини свако туристичко насеље које 
посетиоцима пружа било какав садржај, попут купања, скијања, планинарења, или разгледања 
културних добара (Nagle, 1999). 
Према Millu (2008), ризорт представља комбинацију три елемента: 

[1] Садржаја и атракција за посету и рекреацију, како би туристи уопште били привучени ка 
тој установи, 

[2] Услуге смештаја, као и хране и пића, и  
[3] Активности које могу анимирати и занимати посетиоце током њиховог боравка. 

3. КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ И НАСЛЕЂЕ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ: Култура представља низ веровања, знања, 
образовања, обичаја и вредности одређене групе људи или друштва, који такође обухвата и 
језик, религију, кухињу, социјалне навике, музику и уметност (Zimmermann, 2017). Како налаже 
Стратегија развоја културе Републике Србије, „културно наслеђе представља скуп ресурса 
наслеђених из прошлости које људи препознају као рефлексију и експресију својих вредности, 
уверења, знања и традиција, оно што је кључна компонента и темељ културног идентитета“. 
Под културним идентитетима се сматрају сви симболички конструкти које појединац користи 
при идентификацији и налажењу свог места у свакодневном животу, али и које служе за 
перцепцију света око себе, а најпре своје непосредне околине (Купер и Купер, 2009). Људски 
идентитет се манифестује како у уметности, тако и у архитектури. Људи су одувек исказивали 
посвећеност својим коренима у својој уметности, што указује на то да свака цивилизација или 
етничка група нуди специфичну архитектуру у складу у са својом културом у различитим 
временима (Shayan, 2011). 
Идентитет места се у памћењу и свести људи највише обликује према његовог морфологији и 
изгледу изграђених структура. Оно што у нашој свести местима даје одређени карактер за 
памћење јесте управо форма и обликовање грађевина и слободних простора. На одређене 
делове историјских насеља, који у себи и даље садрже трагове прошлости и специфичности 
своје традиционалне архитектуре, становници модерних градова гледају као на мала 
хармонична острва, ретке аутентичне амбијенте, који дају слику и приказују нам специфичан 
развој, историју и културу одређених периода и људи који су ту становали и обитавали. Када је 
реч о њима, обично се акценат ставља на њихов посебан амбијентални значај и карактер који 
се препознаје, због тога што они у себи садрже квалитете који се подразумевају када се каже 
традиција, као и појмови аутентично, аутохтоно, самосвојно, уникатно, непоновљиво итд. Ту 
треба имати у виду њихов специфичан, препознатљив карактер, који је настао под утицајем 
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поднебља и традиције, али и специфичног духа времена3 према којима је амбијент 
обликован.4 
УЛОГА АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ОЧУВАЊУ И ПРОМОВИСАЊУ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА: Да би 
се разумео однос између архитектуре и културе, неопходно је прво објаснити везу између 
простора и културе. Простор, попут културе, има друштвену конструкцију која је формирана 
током процеса обликовања перцепције људи о себи. Он игра важну улогу у јачању културних 
промена, зато што очекивани обрасци понашања унутар одређених граница одражавају 
специфичне културне вредности. Ова дефиниција подразумева изградњу „менталног 
простора“ чији утицај, који варира од конкретног простора до физичког, постаје разумљив. 
Организовање рада субјективног и објективног простора у мешовитом, континуираном облику 
назива се архитектура. Однос између културе и архитектуре додатно појашњава потребу за 
бригом о вези човека и његовог вештачког окружења. Имајући то у виду, култура представља 
фактор или начин људске повезаности са вештачким окружењем и обухвата две категорије 
(Shayan, 2011): 

[1] Стандардизована понашања, мисли и осећања;  и 
[2] Производе који су резултат или наставак понашања и размишљања људи у дато друштво.  

Главна улога културе јесте представљање менталних идеја увођењем конкретних облика. 
Архитектура игра кључну улогу у процесу ове трансформације. Према Херману Мотсиосу 
(Herman Motsios), архитектура је била и остала право мерило културе једне нације (Geroter, 
2007). Сама култура се састоји из два аспекта – нематеријалног, који се тиче правила, 
вредности, обичаја итд. и материјалног, који указује на објекте, тврђаве и сл. Заправо, ствари 
које сачињавају материјални аспект културног наслеђа се сматрају делом културе друштва, јер 
су укорењене у његовим вредностима и веровањима, одакле се јасно може видети веза 
између културе и архитектуре. На овај начин се идентификује култура једног народа са 
друштвом у коме живе. Свака култура и цивилизација полази од тачке у којој је претходна 
стала и суочила се са неком врстом кризе. Међутим, њен новонастали правац јесте да следи и 
развија старе историјске правце и да у неком моменту обнавља његове структуре. Услед 
директног утицаја културе на архитектуру, природно је да културне промене узрокују 
трансформације у ефективним концептима и теоријама у архитектури и као последица се 
јављају другачије идеје, које одређују интеракцију међу теоријских концепата и метода у 
култури уопште, и специфичних теоријских концепата и архитектуре. Свако друштво има своју 
културу која има успостављене темеље архитектуре и где та култура представља њену 
објективну слику. Култура заједнице је одговорна за начине на који се простори образују 
(Ettehad, Azeri & Kari, 2014). 
КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ И НАСЛЕЂЕ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ: Како су различити делови Србије 
током времена били под утицајем различитих фактора и владајућих сила, самим тим су и 
поједини обичаји у различитим крајевима другачији, с тим што је највећи део њих заједнички за 
целу територију Републике Србије. За њих је задужен Центар за нематеријално културно 
наслеђе Србије, а полазну основу његовог деловања чини УНЕСКО-ва Конвенција о очувању 
нематеријалног културног наслеђа. У регистру нематеријалног културног наслеђа је 
забележена већина народних обичаја, попут крсне славе, кола, певања уз гусле и из вика, 
ракије, здравице, као и мноштва заната, као што су опанчарски, ћилимарски, филигрански итд. 
(www.nkns.rs, 2020). 
Ако се сагледа само источна Србија (Слика 9), с обзиром да је она круцијална за овај пројекат, 
може се уочити мноштво скривених драгуља и историјских трагова који је обогаћују. Када је 
реч о материјалној културној баштини, исток Републике Србије обилује мноштвом културних 
добара. Седам округа који се налазе на простору југоисточне Србије у себи садрже преко 450 
непокретних културних добара који су заштићени законом. У самој околини општине Голубац 
се, између осталог, убрајају и неки од најзначајнијих српских и светских археолошких 
праисторијских локалитета, попут Лепенског вира код Горњег Милановца. Ту се такође налази 
и тзв. „римски лимес“ на реци Дунав, где се поред четрдесетак тврђава налазе градитељска 
остварења попут Трајановог моста, Трајанове табле и пута. Јужно од њих, у околини Неготина 
се налазе манастири Вратна и Буково, врело Шаркамен, као и кућа Стевана Стојановића 
Мокрањца, који чине само један део непокретног богатства источне Србије (Васић, 2019). 

                                                
3  Нем. Zeitgeist – филозофски појам који се односи на начин размишљања – интелектуална уверења, 

идеја и мисли – у току одређеног временског периода. 
4  Предавање проф. Мирјане Ротер Благојевић 
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Слика 1: Приказ културне баштине у Источној Србији, где је се налази Голубац (извор: 

www.digitalniatlas.ipp.rs, б.д.). 
 
Како је културна разноликост једна од „чари“ Србије, утицаји других народа на одређене 
крајеве су махом оставили трага. Пошто на истоку Србије не живи само српски народ, важно је 
поменути и утицај влашког становништва – староседеоца Балкана, који припадају источно-
pоманској групи народа која на овим просторима живи више од 2000 година (vlasi.weebly.com, 
2020). Власи су сачували велики број својих обичаја упркос утицајима различитих народа 
током времена, што се, пре свега, може видети и кроз влашки језик којим и данас причају. 
Једна од најпознатијих древних особености јесте чувена влашка магија, за коју се верује да је 
настала због велике количине ритуала и паганских обичаја који се и данас спроводе, попут 
помана5 (www.radio-gold.rs/vlasi, 2020). Жмаре јесте чувено влашко јело, које је 2017. године 
уврштено у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије. 
Култура је присутна и на микро-нивоу. Многе манифестације се одржавају под окриљем 
општине Голубац, а којима се ради на промовисању и очувању како српских, тако и влашких 
обичаја. Установа културе Народна библиотека „Вељко Дугошевић“ је носилац организације 
бројних таквих догађаја, у оквиру које делује истоимени фолклорни ансамбл који на свом 
репертоару има низ сплетова кореографских и изворних игара, међу којима су и влашке игре. 
За народне обичаје и традицију у Браничеву је задужено културно уметничко друштво 
„Браничево“. У многим селима Голубачке општине се одржава смотра фолклора и народног 
стваралаштва „Сусрети села“. У самом Голупцу се организују „Мајски сусрети фолклора“, где 
наступају културно-уметничка друштва из земље и иностранства, а сусрети започињу 
дефилеом учесника улицама града (Склабински и Гржобић-Павловић, 2014). 
Лети се такође одржавају разне манифестације на отвореном, пошто температура и време то 
омогућавају, за разлику од зимских периода. Почетком јуна се у Голупцу одржава Светско 
клупско првенство, док се у јулу обично одржава „Етно-сабор“ који посети неколико хиљада 
људи и на коме се приказује богата културна баштина Браничевског округа и Хомоља. Након 
сабора, крајем јула се одржава „Сајам Дунава“ у сврхе развоја туризма уз очување културних 
вредности. Ова манифестација траје три дана и такође садржи такмичење у кувању рибље 
чорбе и рибљег паприкаша под називом „Голубачки котлић“, потом спортска такмичења, 
едукативне и интересантне програме за оне најмлађе, као и концерте фолклорних ансамбала 
и популарних извођача забавне и народне музике (Склабински и Гржобић-Павловић, 2014). 

4. ТРАДИЦИОНАЛНО СЕЛО И КУЋА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ КАО ОСНОВА ЗА 
УОБЛИЧАВАЊЕ ЕТНО-СЕЛА 

На положај сеоских насеља у Србији су у великој количини утицали климатски фактори, попут 
пашњака, плодног земљишта, извора воде, заклона од ветра, рељефа, као и природних 
непогода. На основу изгледа, структуре и ширења у простору, сеоска насеља се деле на села 
разбијеног и збијеног типа. Села разбијеног типа се претежно налазе у планинским регијама, а 
највећи проценат становништва у њима се бави сточарством, док су збијена села више везана 
за земљорадничку производњу, па се због тога обично налазе око речних долина и котлина. 
                                                
5 Помана је традиционални обред којим се покојнику на „онај свет“ шаље храна и пиће 

(sr.wikipedia.org/sr-ec/Помана, 2020). 
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Код збијених насеља, разликују се два различита типа села: разређено збијени тип и потпуно 
збијена насеља. (Симоновић и Рибар, 1993). 
 

       
Слика 2: Потпуно збијено сеоско насеље Рајац код Неготина; Слика 3: Део полуразбијеног 
шумадијског насеља (извор: Симоновић и Рибар, 1993). 
 
У разређено-збијени тип насеља, спадају планска, ушорена и спонтана села. Последњи поттип 
– спонтана збијена села – преовлађују у низијским крајевима Источне Србије (слика 2). Мањи 
број села, махом у највишим планинским крајевима ове регије је разбијеног типа (слика 3). 
Положај равничарских збијених села највећим делом повољан, изузев појединих планских 
села код којих су локације неповољне. Кроз већину оваквих насеља пролазе јавне 
саобраћајнице, тако да су добро повезани са насељима вишег реда и обрнуто. Насеља су 
добро осунчана и проветрена, испуњена зеленилом, тако да обезбеђују здраву животну 
средину. Код овог типа је могуће установити грађевински рејон, како је насељена групација 
потпуно дефинисана. Домаћинства су најчешће распоређена по ободима улица и сокака, док 
се делови блокова употребљавају као пољопривредне површине. Просечна густина 
насељености ког оваквих села износи 20-25 ст./ha, тј. бруто густина се креће од 15 до 30 ст./ha, 
што је оптимална густина насељености села. Домови су у просеку удаљени од 30-60 м jeдни 
од других (Симоновић и Рибар, 1993). 
Величине блокова кућишта су различите, а они су потпуно изграђени по ободу парцеле уз 
улице, као и у средишним деловима. Сеоски путеви слепих улица, познати и као „ћорсокаци“ 
повезују кућишта у средиштима блокова, која су обично мале величине. Растојања стамбених 
и привредних зграда суседних и истих домаћинстава су неповољна, што значи да код велике 
већине села не обезбеђују основне хигијенске услове за живот (Симоновић и Рибар, 1993). 
Дакле, због овакве структуре насеља, његова концентрација заузима мали простор и то услед 
непосредног додира кућишта и мањом развијеношћу самог кућишта, па се у збијеним 
насељима кућишта нижу на већ формираним улицама, ограде се наслањају једне на другу, а у 
самом насељу обично нема пољопривредних површина, а ако их има, има их у јако малом 
броју. Окућнице су такође мале или их уопште нема (Којић, 1973). 
Бруто густина насељености износи од 30-40 ст./ha, тј. у просеку око 35 ст./ha. Домови се 
обично налазе на одстојању од 25 до 35 м. Одређени део оваквих насеља нема повољан 
положај на терену, због чега су слабо проветрена, а како су веома збијена, не обезбеђују 
услове здраве животне средине. При планском уређењу би највећи део њих требало 
разредити, како би се обезбедили основни хигијенски услови за живот. (Симоновић, Рибар, 
1993) 
Оно што такође одликује збијени тип села јесте то што су округлих и овалних, често 
неправилних облика. Уличне мреже блокова и кућишта немају никакву правилност. Улична 
мрежа се обично стварала на претходно постављеној мрежи стаза и примитивних пољских 
путева дуж којих су се низала нова кућишта (Којић, 1973).То значи да куће у оваквим селима 
прате кривудаве и „вијугаве“ сеоске улице, оне су веома збијене и размештене без икаквог 
реда, пошто криви сокаци отежавају унос правилности у распоред кућа. Што се саме структуре 
насеља тиче, све улице су усмерене ка средини села, у ком се налази мало већи празан 
простор под називом „средсело“ или ређе „зборило“6. У том центру су се обично налазиле 
црква, кафана, чесма и школа уколико је има и он је представљао место окупљања и главно 
стециште јавног сеоског живота, где се често играло оро или коло7. 
Традиционална српска кућа (Слике 4 и 5): У источној Србији се, као крају који не обилује 
масивним дрветом, најчешће користио комбиновани систем грађења (Бјеладиновић-Јергић, 

                                                
6  Извор: https://tsgeografija.wordpress.com, 15. март 2020. 
7  https://prvisvetskirat.rs, 15. март 2020 
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б.д.). То значи да су куће у овом региону имале слабију грађу, што је омогућило конструкцију 
од бондрука, или како сам назив налаже, реч је о „бондручарама“ (Дероко, 1964). Овакав тип 
конструкције куће је, поред брвнара, био најраспрострањенији у земљи (Павловић и др., 1987). 
Принцип бондручне конструкције се састоји од дрвеног скелетног система са испуном зидова 
од лакшег материјала, попут непечене опеке, тј. ћерпича, плетеног прућа облепљеним блатом 
или другим трошним материјалом (Дероко, 1964). Дрвени скелет куће се састојао од стубова и 
греда које су најчешће биле ортогонално постављене, са косницима који су служили за 
укрућење и преузимање дејства хоризонталних сила, одн. земљотреса и ветра и преносили их 
на тло. Зато се сматра да је овакав начин градње веома отпоран на земљотрес и друге 
природне непогоде (Бондрук конструкција, 2020). Кров се обично покрива ћерамидом, 
протежући се на подручја дуж речних долина и њихових падина оскуднијих шумом. (Павловић 
и др., 1987). 

   
Слика 4: Типови сеоских кућа по разним крајевима Југославије; Слика 5: Већа сеоска кућа бондручара 
са подрумима и тремом – „доксатом“ (извор: Дероко, 1964). 
 
Када је реч о унутрашњем уређењу (слике 6 и 7), бондручара се састоји из три дела: ајата, 
куће и касније собе. Ајат представља трем, попут ходника који се простире испред предњег 
дела куће, на ком се налазе врата. Најчешће је прављен од набијене земље, ограђен даскама 
или летвама, а на њему се обично налазе дрвени стубови који држе кров над њим, одн. 
продужетак крова саме куће, чије је улога заштита зидова од кише и сунца. Код неких објеката 
ајат заузима само један део испред предњег зида, између врата у једног угла куће, а под му је 
издигнут и делује као нека врста ћошка. Из ајата се, кроз главни улаз, улази у „кућу“, која је 
представљала главну просторију у којој би породица проводила дан и која се грејала. Соба је, 
наспрам ње, обично служила за спавање и била је знатно хладнија. Каснијом еволуцијом су се 
градиле и куће са по две собе, или собом и оставом, које су биле приступачне са трема и нису 
биле међусобно повезане изнутра8. 

 
Слика 6: Развој унутрашње просторне организације бондручаре; Слика 7: Сеоска кућа „бондручара” у 
изградњи (извор: Дероко, 1964). 
 

                                                
8  Предавање проф. Мирјане Ротер Благојевић 
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Код ових кућа, изнад ајата, се такође често јавља и архитравна конструкција са стубовима, 
косницима и гредом-венчаницом, преко којих се прикуцавају летвице које се потом малтеришу 
блатним малтером. На врху су спојени „лажним луком“, тј. луком који се налази између 
дрвених гредица, преко којих се налази архитравна греда, направљен од дрвеног костура и 
дасака, који је потом облепљен блатом или кречним малтером9. 

4.1. Етно-села 
Етно село представља „место које чува наслеђе једног народа како у градитељству, тако и у 
националној кухињи и садржају активности које су гости у могућности да обављају у њима“ 
(serbia.com, 2020). Оно је заправо комплекс обично сачињен од две горе наведене целине: 
боравка, одн. смештајног дела, и српске традиције у народном неимарству, које обично бива 
спроведено кроз саму архитектуру и стил градње, као средство које служи оживљавању 
културног наслеђа.  
Неколико етно-села било је образовано још у време социјализма, попут познатог етно-села 
Сиргојно на Златибору (Слика 8). Током протеклих неколико година приватном иницијативом 
уређен је већи број етно-села и сеоских имања по овом моделу у нашој земљи (Слика 9). Она 
удомљавају велики број туриста, махом домаћих, а све више и страних. У оваквим насељима у 
којима се баштини народна традиција, утврђена уз кривудаве сокаке, приказује се стари, 
традиционални начин живота, као и стари српски обичаји, остављајући утисак као да је време 
стало. Грађена су по узору на народно неимарство, тј. на стара српска села и традиционалне 
српске куће, које успут откривају и многе приче и митове везане за њега. У њима је могуће 
спремати пикантна народна јела или учествовати у прављењу ракије, уживати у старинским 
предметима, или се опробати у старим занатима, од којих се многи више не практикују 
(serbia.com, 2020). 

     
Слика 8: Аутентична кућа у веома познатом етно-селу Сирогојно музејског карактера (извор: 
www.serbia.com); Слика 9: Слика 8: Етно-село „Моравски конаци“ новијег датума (извор: 
www.serbia.com). 
 
Етно-села јесу савремени чувари српске традиције и наслеђа, чија је главна улога 
оживљавање старог начина живота и обичаја из давнина. Она су, као весници традиционалног 
живота, често окружена бујном природом, а исто тако се обично налазе у близини историјских 
знаменитости и споменика културе. Чиста вода и ваздух, нетакнута природа, укусна храна, 
традиционални дух и атмосфера, као и гостопримство српских домаћина представљају 
окосницу ових места. Она пружају одмор и предах од стресног и ужурбаног градског живота 
кроз традиционалан и миран амбијент (www.serbia.com, 2020). 
Етно туризам, који се развија при боравку туриста на оваквим местима, се у нашој земљи 
третира као приоритет над другим врстама туризма, углавном због чистог ваздуха, изванредне 
хране и мира, као и чињеници да многи родитељи овим путем желе да упознају своју децу са 
домаћом културом и традицијом. Имајући у виду здраву средину, еколошку храну, пријатан 
амбијент, одмор у природи и културно-историјске вредности, постаје веома јасно из којих се 
разлога све више туриста окреће оваквом виду одмора. Такође постоје бројне организације 
које дају могућност посетиоцима да упознају Србију и начин живота унутар ње на скроз 
другачији начин. У појединим етно селима постоји чак и могућност рада – обављања сеоских 
послова – у периоду од неколико сати дневно, током краћег временског периода, за чију се 
замену добију три оброка и смештај. Према статистикама највећи део посетилаца (60%) чине 
брачни парови са децом (agromedia.rs, 2020). 
                                                
9  Исто 
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5. СМЕРНИЦЕ НА ОСНОВУ ПРЕТХОДНЕ АНАЛИЗЕ 

На основу повезивања елемената теоријских поставки ризорта, културног туризма, идентитета 
места, објашњења концепта етно-села и њихове примене на нивоу Источне Србије, добијају се 
смернице за функционално и физичко планирање и пројектовање етно-ризорта „Голубачки 
град“ у ширем окружењу Голупца. 
Етно-село „Голубачки град“ као етно-ризорт садржи све карактеристике једног ризорта, тј. 
смештајни део са додатним активностима које туристи могу да обављају током њиховог 
боравка. 
Пошто би само село обезбедило како простор за спавање, тако и разнолике традиционалне 
активности које туристи могу обављати и гледати, задржавање туриста на овој локацији би 
било дуготрајније. Са обезбеђеним простором за спавање таквог карактера, посете 
националном парку, тврђави, манастиру и осталим садржајима би биле знатно олакшане и 
могле би бити распоређене за посете трајања више од једног дана. Такође, оживљавањем 
српске традиције се развија и сеоски, рурални карактер који се не може наћи око Голупца.  
Имајући у виду да је реч о месту које је у толикој мери обогаћено активностима и садржајима 
различитог карактера, које имају великог потенцијала за даљи развој и унапређење у циљу 
прикупљања и задржавања туриста, којих последњих година има у све већем броју, креирање 
етно-ризорта би представљало место на коме би могли да одседну, а које би такође одисало 
традиционалним карактером који краси околину Голупца. Поред самог одседања и 
традиционалне градње, само село би имало широку палету садржаја, што би било 
интересантан свима који долазе из окружења. 
Као место које у својој околини има мноштво природног и културног богатства, креирање 
ризорта са одређеним аспектима српске традиције представља место које би допринело 
промоцији локалне културе, која је и даље очувана на овим просторима и омогућава туристима 
да осете традиционални начин живота на овом поднебљу. 
Само село би било традиционалног карактера, одн. са аспектима изворне српске архитектуре 
према чијим би принципа било изграђено у циљу обнове културног наслеђа и традиционалног 
обележја овог поднебља. Како би се оно обновило, користили би се традиционални принципи 
српског градитељства при изградњи села, при чему би и сама његова структура била 
пројектована према просторној организацији типичног сеоског насеља у источној Србији. На тај 
начин би се део културног идентитета овог простора обновио, а притом би дошло и до развоја 
руралног карактера, који мањка у односу на доминантни урбани. 

6. ЗАКЉУЧАК 

Традиција и архитектура представљају важан и вредан документ који бележи историју неког 
подручја или поднебља. Историја се током времена мења под различитим утицајима и заједно 
са њима се мењају обичаји, па и архитектура. Тако се данас свуда у свету граде објекти 
сличних особина и материјала, правећи отклон се од изворне градње особене за одређену 
државу или културу. 
Међутим, различита истраживања данас показују да је све већи број људи заинтересован за 
културни туризам и да су им најбитнији фактори за одабир локације додир са локалном 
културом. Оно што већина туриста жели јесте да, када отпутују у другу државу, могу да осете 
њену традицију и обичаје који је чине посебном и другачијом у односу на друга места. Зато што 
добар део великих савремених градова постаје униформисан по изгледу, а њихова 
архитектура постаје универзална за цео свет, људи имају жељу да се врате уназад, да осете 
оно што чини сваку културу јединственом и другачијом од осталих. 
Архитектура представља просторни одраз културе и културне одлике се оцртавају у њој. Тако 
се архитектонско и урбанистичко наслеђе Источне Србије огледа кроз куће бондручаре и кроз 
збијена насеља спонтаног вида. Добро познавање изворног начина градње и неимарства, као 
и образаца кућења и насељавања, је важно како би се омогућила њихова квалитетна 
интерпретација у садашњости. Пројекат етно-села је великим делом условљен природно-
еколошким обележјима, па је важно знати које параметре треба узети у обзир при смештању и 
планирању оваквог насеља, па се тако у овом пројекту нпр. ради о разређено-збијеном 
насељу, а не о густо-збијеном. Поред тога је важно задовољити савремене услове живљења и 
наћи склад између традиционалног и модерног. 
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Традиционални урбанизам и архитектура су важни, јер нас повезују са прошлошћу и као такви 
носе велики значај и представљају једну од одлика читаве једне културе. Изворни начин 
градње и насељавања не одступа много од задатих норми и правила на начин на који то чини 
савремена архитектура нити је строго предана форми као што је то случај са савременом 
архитектуром. Традиционална архитектура представља везу са културом и историјом и њен 
задатак у свету данашњице јесте управо повратак кроз време и обнављање и очување 
културне баштине. 
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УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ГРАДСКОГ БЛОКА „ЛОНДОН“ У 
КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ 
 
 
 
Резиме: Стицајем послератних околности, град Косовска Митровица је подељен реком Ибар на 
север и југ. Север Косовске Митровице урбанистички је био решен за становање, па тако остаје 
зона са недостатком културних, административних, спортских објеката као и зелених површина и 
основне инфраструктуре. У раду су приказани сви урбани елементи унапређења који су неопходни 
за нормално функционисање урбаног блока „Лондон“ па и самог града. Јасно дефинисано место 
дешавања постало би темељ будућег развоја простора. Потреба и потенцијал који нуди 
новопројектован простор, подстицао би развој уметности и креативности, истовремено 
обогаћујући урбану културу града и његових становника.  
Град би добио све оно што му је данас неопходно како би правилно функционисао али и све оно што 
један европски и светки град чини фукнционалним и модерним. Нова паркинг места, паркове, 
површине за одмор и дечије активности, зелене површине и новопројектоване пословно - услужне 
објекте. Низ објеката који су бесправно зидани би заменила зелена површина која оплемењује и 
оживљава јавни простор и освежава микроклимат. Циљ је трансфоримисати ово урбано подручје у 
функционалнији и модернији простор, што даје  мотив људима да раде нешто ново и да осете 
повезаност са светом, али у исто време задржавати стари дух града и колективно сећање на 
историјскo наслеђе.  

Кључне речи:  Урбанистичко планирање, трансформација , блок „Лондон“, урбана структура, 
реконструкција, функционалност 
 
 
Abstract: In the aftermath of the post-war circumstances, the town Kosovska Mitrovica was divided into north 
and south by the Ibar River. The north of Kosovska Mitrovica was urbanized for habitation, so town remains as 
a zone with a lack of cultural, administrative, sports facilities as well as green spaces and basic infrastructure. 
A clearly defined venue would become the basis for future city development. The need and potential offered 
by the newly designed space would encourage the development of art and creativity, at the same time 
enriching the urban culture of the city and its inhabitants. The ton Kosovska Mitrovica would get all that it 
needs today to function properly, but also everything that makes other cities functional and modern.  New 
parking lots, parks, recreation areas and children's activities, green areas and newly designed business - 
service facilities. A series of illegally constructed buildings would be replaced by a green space that refines 
and invigorates public space and freshens up the microclimate. The goal is to transform this urban area into a 
more functional and modern space, which gives people the motivation to do something new and feel 
connected to the world, while maintaining the old spirit of the city and the collective memory of historical 
heritage. 

Keywords: Urban planning, transformation, block, urban structure, reconstruction, functionality 
 
 
 
УВОД 
 
Град представља најсложенију творевину људске активности. Кроз његову матрицу 
осликавају се друштвени односи у сложеној интеракцији деловања многобројних услова који 
утичу на његов развој. Људи према својим потребама организују град и формирају простор 
да би потом тај простор утицао на социјалне односе и друштвене оквире. 
Град Косовска Митровица један је од најстаријих насеобина на Космету и први пут се 
помиње у писаним документима још у средњем веку. Косовска Митровица лежи у 
најсевернијем пределу Косовског басена, у подножју вулканске куле Звечана. Стога, цела 
околина Косовске Митровице има значајан положај, зато што се у овом крају укрштају важне 
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саобраћајнице наше земље према унутрашњости полуострва или обали Јадранског и 
Егејског мора. Ресурси које поседује Косовска Митровица и околина били су један од разлога 
за настанак овог града. Градско уређење Косовске Митровице је минимално у поређењу са 
њеним општим развитком. За време турске владавине, у далекој прошлости, није постојао 
регулациони план, те се сав нагли територијални развитак града, изузев Бошњачке махале, 
извршио без плана. Град је подељен реком Ибар на јужни и северни део. Стицајем 
послератних околности, северни део је велики контраст архитектонских израза у 
појединачним урбаним склоповима, од групације збијених објеката мале спратности, велики 
број бесправних надоградњи, као и бесправних изградњи, па све до групација или 
појединачних разбацаних грађевина различитих висина, те и до неуређеног и неизграђеног 
грађевинског земљишта. За мање од четири деценије постигнуто је више него за неколико 
векова од постанка града. Од мале вароши, која је после ослобођења имала око 12000 
становника, приликом првог пописа 1948. године  нешто изнад 14000, изграђен је град у коме 
данас живи преко 50000 људи. Град Косовска Митровица добија Генерални урбанистички 
план 1969. године, а ревизија плана је била 1973. године. Детаљни урбанистички план 
урбанистичке целине „Лондон“ у Косовској Митровици настао је 1975. године и 
имплементиран у следећих  десет година. 

ПРОБЛЕМ И ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 
Проблем истраживања се занива на уочавању тешке ситуације у којој се нашао српски народ 
у северном делу Косовске Митровице крајем прошлог и почетком овог века. Као подељен 
град, који је некада урбанистички био решен по принципу север становање, југ 
администрација и пословни капацитети, север Митровице остаје зона са недостатком 
културних, административних, спортских објеката, зелених површина и основне 
инфраструктуре. Дивља градња, непланско урбанистичко и архитектонско пројектовање, 
непоштовање степена искоришћености парцела довело је до урбанистичког – архитектонског 
хаоса који за последицу има веома ниску могућност за социо – економски развој. 
Непостојање карактеристичног идентитета и препознатљивост места и амбијента доводи до 
дезорјентисаности и крајњег безнађа самих корисника.  
 
ПОЛАЗНЕ ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 
 
Према постојећим евидентним подацима, урбанистичка целина „Лондон“ у Косовској Митровици 
намењена је становању средње изграђености, пословним и услужним делатностима, дечијој 
здравственој заштити и култури са објектом заштићеним од стране Завода за заштиту споменика 
културе Републике Србије. На локалитету урбанистичке целине „Лондон“ изграђени су и користе 
се привремени објекти без одобрења. Наиме, евидентан је објекат без икаквих архитектонских 
вредности и користи се за привремено становање. Постоји још низ објеката који су зидани од 
чврстог материјала и имају карактер привремених објеката, а користе се за различите 
делатности. Присутна је и дивља градња надзиђивања станова на равним крововима стамбених 
зграда.  
Питања која су значајна за свеубухватно истраживање и која захтевају одговоре у виду 
формулисања истраживачких хипотеза, и то: 
 Да ли је постојеће стање градског блока „Лондон“ могуће трансформисати и на који начин, а у 

склопу садашње владајуће друштвено – економске ситуације на локалном нивоу. 
  Да ли „рана у простору“ може да постане тачка нових активности, генератор идеја и место 

сусрета, интеракције и размене кроз разнолике активности.  
 Да ли би јасно дефинисано место дешавања постало темељ будућег развоја овог простора.  
Потреба и потенцијал који нуди мултифункционалан простор, подстиче развој уметности и 
креативности, истовремено обогаћујући урбану културу града и његових становника.  
Притом се поставља хипотеза која гласи: Да би површина оивичена улицама и другим 
елементима, која функционално представља градски блок у савременим градовима, имала 
атрибуте урбане форме, она мора имати својства која је поред техничко‐функционалног склопа, 
чине  визуелним и просторним склопом, односно мора бити носилац идентитета и да представља 
одређене естетске вредности. 

ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА 
Основни циљ овог истраживања је да се открију правила и законитости настанка, развоја и 
трансформација урбане форме и да се резултати ових истраживања изложе на начин који 
омогућава њихову примену у планирању и изради Плана детаљне регулације дела града 
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„Лондон“ у Косовској Митровици. Општи циљ истраживања је унапређење урбане и физичке 
структуре градског блока и стварање квалитетних простора у граду. Циљ истраживања је 
препознавање и конкретније дефинисање фактора који директно или индиректно утичу на живот и 
културну инфраструктуру града, квалитет њиховог утицаја и циљне групе на које оне утичу. Циљ 
је и препознавање утицаја на структуре друштва као и социјалних, економских и физичких 
околности и потенцијала који су потребни за реконструкцију урбанистичке целине „Лондон“ у 
Косовској Митровици.  

МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА 
У складу са постављеним општим циљем унапређења урбане и физичке структуре дела града и 
стварања квалитетног урбаног простора, у раду се примењују следеће методе истраживања:  

1. Теренска истраживања урбанистичке целине „Лондон“ у Косовској Митровици. 
2. Историјска анализа архивске документације о урбанистичкој целини „Лондон“ и доступне 

литературе о трансформацији урбане структуре градског блока. 
3. Комплексна урбоморфолошка анализа градског блока – посматрање форме градског блока 

као и утицај на различите чиниоце развоја: друштвено‐економских, функционалних, 
социолошких, психолошких, визуелно‐перцептуалних, те њиховог узајамног деловања.  

4. Формирање трансформисаног модела градског блока, што представља визуелизацију 
исхода ових истраживања и смерницу у примени теоретских истраживања у пројектантску и 
планерску праксу и обрнуто: пракса представља базу и материјал акумулираног знања, 
вештина, иновација архитеката и планера. 

ОПИС РЕШЕЊА УРБАНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ГРАДСКОГ БЛОКА „ЛОНДОН“ У 
КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ 
Тема рада је реконструкција и трансформација урбанистичке целине „Лондон“ у Косовској 
Митровици оивичене улицама Краља Петра Првог, Књаза Милоша и Лоле Рибара. Истина, 
немогуће је у потпуности променити овај град урбаним дизајном. Као прво, морају се истерати 
духови конвекционалног планирања, рата и очаја из свакодневнице. Међутим, наш задатак је да 
тежимо успешној будућности кроз урбани дизајн. Решење је да град Косовска Митровица добије 
нови идентитет са међународним призвуком. Данас, људи Косовске Митровице постају све 
свеснији, креирају свој живот, гледају према будућности позитивног развоја и побољшавају своју 
економску стабилност. Задатак је да се изгради модерније и функционалније урбано подручје, 
што даје  мотив људима да раде нешто ново и да осете повезаност са светом, док у исто време 
задржавају колективно сећање на историјске наслеђе. 

ЛОКАЦИЈА 
Локација је одувек била један од најважнијих критеријума у урбанистичом планирању. Пројектно 
подручје се налази у центру града. Место је стратешки повезано са главним саобраћајницама. 
Урбанистичка целина „Лондон“ у Косовској Митровици оивичена је улицама Краља Петра Првог, 
Књаза Милоша и Лоле Рибара и површине је 2.9 хектара.  

 
Слика 1 – Третирано подручје, Косовска Митровица 

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 

Постојеће стање: 
Намена ове урбанистичке целине је становање средње изграђености, пословним и услужним 
делатностима, дечијој здравственој заштити и евидентан је један објекат – споменик културе 
заштићен од стране Завода за заштиту споменика културе Републике Србије. Према 
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постојећим евидентним подацима на локалитету урбанистичке целине „Лондон“ изграђени су 
и користе се привремени објекти без одобрења. Наиме, евидентан је објекат без икаквих 
архитектонских вредности и користи се за привремено становање. Постоји још низ објеката 
који су зидани од чврстог материјала и имају карактер привремених објеката, а користе се за 
различите делатности. Такође је приметна и дивља надоградња станова над равним 
крововима стамбених зграда.  

 
Слика 2 - Намена површина – постојеће стање 

 

       
          Слика 3 – Постојеће стање                                                Слика 4 – Предложено решење 

Предлог: 
Урбанистичку целину „Лондон“ треба подвргнути реконструкцији и ревитализацији, уз 
претходну израду одговарајућег регулационог плана, где не сме бити дозвољена изградња 
која би могла угрозити човекову средину, основне услове живљења суседа, сигурност 
суседних зграда или да умањи урбанистичко – архитектонску вредност насеља. На простору 
на којем се налази објекат за привремено становање и који датира из прошлости, 
предвиђена је изградња пословног објекта који би у свом садржају уврстио и подземно 
гаражирање. Такође на простору привремених гаража, предвиђа се још један објекат за 
пословне и услужне делатности који би у подруму објекта обезбедио гаражна места.  
Спуштајући приземље новопројектованог објекта испод нивоа улице Књаза Милоша, добија 
се повезаност улице Књаза Милоша  преко овог објекта са улицом Краља Петра Првог. 
Предвиђа се још једна изградња објекта у улици Краља Петра Првог на парцели која 
тренутно садржи објекат такође привременог карактера, који би се користио за пословне и 
услужне делатности. На простору где фигурирају објекти привременог карактера, углавном је 
предвиђено јавно зеленило. 
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                                                        Слика 5 – Намена површина - предлог 

УРЕЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Постојеће стање: 

У постојећем стању види се јасно оивичена урбанистичка целина реонском архитектуром под 
називом улица Краља Петра Првог која има две траке у оба смера, улицом Лоле Рибара са 
једном траком у оба смера и улицом Књаза Милоша која представља транзитну 
саобраћајницу која има две траке у оба смера. Саобраћајнице су јавног карактера и имају 
тротоаре ширине до 4 метара. Унутар целине нису јасно дефинисани приступи у грађевинске 
објекте, на паркиралишта и остале површине. Паркинг се поред уобичајеног начина 
паркирања на импровизованим и за то непредвиђеним површинама, обавља и преко малог 
броја паркинг места на отвореном.  

   
Слика 6 – Постојеће паркинг гараже       Слика 7 – Предлог – објекат са подземном  гаражом 
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Слика 8 – Постојеће стање – Улица Лоле Рибара             Слика 9 – Предлог – Улица Лоле Рибара 

Предлог: 
Детаљним урбанистичким планом читаво подручје је опремљено јавним путем, односно 
саобраћајницом где је најмања регулациона ширина 12 м – улица Краља Петра Првог и 
улица Књаза Милоша и коловоза од 6 м – улица Лоле Рибара. Из улице Књаза Милоша 
предлаже се увођење две саобраћајнице, једне једносмерне са ширином коловозне траке 
3.5 м и друге двосмерне регулационе ширине до 5 м, које би водиле до подземних гаража 
новопројектованих објеката. Предлаже се и увођење још две једносмерне саобраћајнице, 
ширином коловозне траке 3.5 м из улице Лоле Рибара која би била колско – пешачка и која 
би водила до отвореног паркиралишта и до дечијег игралишта. Предлогом овог Детаљног 
урбанистичког плана, паркирање би се вршило у подземним гаражама, паркинг местима уз 
улицу и отвореног паркиралишта. .                                                                                                 .  
У улици Књаза Милоша се са једне стране улице задржавају постојећа паркинг места, док је 
друга страна улице намењена прилазима у подземне гараже.                                                                           
Улично паркирање је возачима знатно атрактивнији начин паркирања у односу на 
изванулична паркиралишта или гараже за паркирање. Паркирање на улици омогућава 
најближи контакт с објектима који су циљ путовања. При таквом паркирању губи се најмање 
времена за радњу паркирања. Таква врста паркирања је  посебно атрактивна возачима који 
се краткротрајно задржавају на циљу путовања.2                                  . 
Улично паркирање пројектом се предвиђа у улици Лоле Рибара и Краља Петра Првог. 
 

  
Слика 10 – Анализа саобараја и уређење грађевинског земљишта – предлог 

                                                
2 Брчић Д., Шоштарић М., Паркирање и гараже, Факултет прометних знаности Свеучилишта, 
Загреб 2012. 
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ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

Постојеће стање: 
У оквиру постојећег стања ове врсте површина нису обухваћене одређеним, а у неким 
случајевима било каквим правилима. У улици Краља Петра Првог налази се две уређене 
парковске површине, дечије игралиште на углу улице Краља Петра Првог и Књаза Милоша, 
као и игралиште унутар урбанистичке целине „Лондон“. 
 

   

         Слика 11 – Постојеће игралиште за децу                Слика 12 – Предлог – Игралиште ѕа децу 

Предлог: 
Предлаже се да све површине за одмор, дечије активности, саобраћај, зелене површине, 
дворишта зграда морају бити уређене. Уређење подразумева знатну количину насада: 
дрвеће, жбуње, цвеће. Високо и ниско зеленило је заступљено по ободу, дуж саобраћајнице, 
унутар урбанистичке целине, у оквиру унутрашњих дворишта и представља уређење око 
постојећих објеката. Присуство зеленила у тој мери утиче позитивно на естетику блока и 
чини средину здравијом за живот. Заштитна улога зеленила огледа се у побољшању 
микроклимата, у заштити од јаких и хладних ветрова и заштиту од буке и прашине дуж 
саобраћајница (вишеструки редови високог зеленила са широким лишћем – кестен, липа, 
платан, стварају „звучну сенку“ што омогућује удобно становање и ближе саобраћајницама).3 
 

  
Слика 13 - Зелене површине и саобраћај – предлог 

                                                
3 Рочкомановић Б., Елементи пројектовања са разрадом пројеката, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд 1991.  
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ЗАКЉУЧАК 

Да би урбаниатичка целина „Лондон“ функционисала добро и на радост корисника, она мора 
бити сигурна, удобна, разноврсна и атрактивна. Такође, мора да буде препознатљва и 
забавна и да пружа могућност избора. Жива места стварају могућност за сусрете, игру и 
уживање. Инетрвенције које су се догодиле израдом овог Плана су одговор на хипотетичка 
питања и обогатиле су постојећи градски простор али и повећале капацитет становања 
надоградњом станова на постојећим објектима као и капацитет услужно – пословног 
простора. До свих места се лако долази, а новопројектовани простор физички и визуелно се 
уклапа у околину. Посвећена је пажња кретањима пешака и аутомобила. Постигнута је 
равнотежа природне и изграђене средине. Новопројектовани простор је довољно 
флексибилан како би одговорио на будуће промене намене и начине коришћења, 
флексибилно коришћење земљишта, јавних простора и инфраструктуре и увођење нових 
колских и пешачких приступа.                                                        .  
Северни део Косова и Метохије и Косовска Митровица као центар свих збивања, једноставно 
имају потребу за једним оваквим простором који ће им пружити сигурност, функционалност и 
разноврсност садржаја. Након две деценије негативног периода  по српски народ који је 
опстао на овим просторима и по урбану структуру града, евидентно је да су промене 
неопходне. Уређен простор има велику улогу за развој младог нараштаја који ће одрастати у 
модерном окружењу, а који ће и поред свих промена и даље чувати своје историјско наслеђе 
и неговати оно што је вековима покушавано да буде отето и присвојено. 
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URBANISTIČKI ZNAKOVI NOVOG BEOGRADA – 
SKLADNOST ILI KAOTIČNOST U RAZMJERU PLANIRANOG I SPONTANOG 
 

Napisani tekst posvećujem profesoru i kolegi Velimiru Šećerovu 2 
 
Apstrakt: 
Problemi urbanističkog planiranja Beograda nastavljaju se rješavati intenzivnije i neposredno nakon 
osloboĎenja, po završetku Drugog sv. rata. Početak planske izgradnje Beograda od 1947. god. nadalje, 
ubrzava izradu GUP-a. Već prilikom izrade prvih urbanističkih studija za GUP, došlo se do zaključka da 
Beograd treba prijeći sa izgradnjom na lijevu obalu Save. Promatrajući konkursne projekte (Urbanistički plan 
Novog Beograda, 1947. god.) opaţa mo razliku meĎu njima i to s obzirom na to, u kojem smijeru polaţu  
,,glavnu okosnicu“ novoga grada i njegovu prometnu mreţu , a s tim u vezi i celokupnu orijentaciju izgradnje 
grada.  
• Jedna grupa učesnika konkursa (Macura-Kortus-Anagnosti-Ilić, Bajlon, Kauzlarić, Šegvić-Bon-Galić, 

Ostrogović K.- Ostrogović, B.- Marasović, M., Dumengjić) zalaţe  se za orijentaciju novog grada, pod 
amfiteatrom, takoĎe prema historijskom centru.  

• Druga, grupa učesnika konkursa (Ravnikar, Bogojević, te kao alternativni projekt  Urbanističkog zavoda 
Srbije i dr.) produţu je prometnu arteriju iz Jatagan-Male kao ,,glavnu okosnicu“ novoga grada, a koja pada 
centralno, a ne periferno, u novi grad, na koju se povezuje unutarnja gradska prometna mreţa . Tako 
nastaje veća površina za izgradnju Novoga Beograda kao samostalne jedinice.  

• Treća grupa učesnika konkursa (Maksimović, Ulrich-Potočnjak-Perak, Antolić-Bahovec-Tušek) nastoji 
pomiriti te dvije koncepcije, pri čemu se u radu sluţi  dijagonalnim arterijama.  

Tako prvi pokušavaju da oblikuju ,,svečani pojas“ javnih graĎevina duţ lijeve i desne obale Save, kako je 
navedeno, tako da uz tu rijeku nastaje defile reprezentativnih graĎevina, dok drugi više posvećuju paţn ju 
plastičkoj obradbi desne obale Dunava pridajući joj veću vrijednost. Takvim smještajem velikih monumentalnih 
graĎevina uzduţ obala rijeka projektanti pokušavaju da formiraju ,,dominantni motiv“ novoga grada, s tim da 
rijeke uklope u grad. Konačni prijedlog Generalnog plana sa cjelokupnim elaboratom, izraĎen je 1950. godine 
kada je isti i sluţb eno usvojen. Nakon vremenskog odmaka od 70 god. pojedini istraţi vači zagovaraju 
stavljanje pod zaštitu  najveće tekovine socijalističkog standarda urbanističkog planiranja (Novi Beograd, Novi 
Zagreb, itd.) u smislu zelenih površina, osunčanosti, udaljenosti objekata, zatim kvalitete i dostupnosti 
socijalnog standarda (vrtići, školstvo, zdravstvo). Danas smo preteţn o okupirani u urbanizmu s formalnim 
predmetima (odluka o zahvatu u prostoru), dok na strani kao sekundarni ostaju materijalni predmeti (fizička 
stvarnost i praznina). Svaka nadogradnja inicijalnog urbanističkog plana trebala bi imati temelj ili polazni 
oslonac u kojemu je Program, postelja urbanističkog koncepta. Istovremeno smo suočeni da su se u vrijeme 
tranzicije standardi počeli zaboravljati i zaobilaziti, a pogušćavanje je prije svega inspirirano profitom. Čitanjem 
,,ideologije prostora“ i ,,politike prostora“ na primjeru Novog Beograda istovremeno je vidljiva primjena tri 
dimenzije gradskog planiranja: materijalne, financijske i prostorno-vremenske. Danas je Novi Beograd zoniran, 
raslojen i raštrkan. I kao takav urbanistički sklop prepoznaje se u dvojnosti, te je potrebno uspostaviti identitet i 
dimenzionirati dvojnost, kao razmjer planske nove izgradnje i organskog (spontanog) rasta. 

Ključne riječi: Novi Beograd, urbanizam, planska izgradnja, organski rast 
 
 
URBAN SIGNS OF NEW BELGRADE – HARMONY OR CHAOTICITY IN RELATION TO 
PLANNED AND SPONTANEOUS 
 
Abstract: 
The problems of urban planning in Belgrade continued to be resolved more intensively immediately after the 
liberation, at the end of the Second World War. The beginning of the planned construction of Belgrade in 1947 
accelerated the development of the General Urban Plan. During the preparation of the first urban studies for 
the General Urban Plan, it was concluded that Belgrade should move with the constructions on the left bank of 
the Sava River. Taking into consideration the competition projects ( The Urban Plan of New Belgrade, 1947), 
we notice a difference between them, above all in the direction in which they lay the "main backbone" of the 
new city and its transport network with the overall orientation of the city construction. 
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• One group of the participants in the competition (Macura-Kortus-Anagnosti-Ilić, Bajlon, Kauzlarić, Šegvić-
Bon-Galić, Ostrogović K.- Ostrogović, B.- Marasović, M., Dumengjić) advocates the orientation of the new 
city, under the amphitheater, towards the historic center. 

• Second group of the participants in the competition (Ravnikar, Bogojević, as an alternative project of the 
Urban Institute of Serbia, etc.) extends the traffic artery from Jatagan-Maea as the "main backbone" of the 
new city. It falls centrally, not peripherally, into the new city , and connect the internal city transport 
network. This creates a larger area for the construction of New Belgrade as an independent unit.  

•  The third group of the participants in the competition (Maksimović, Ulrich- Potočnjak-Perak, Antolić-
Bahovec-Tušek) tries to reconcile these two concepts, using diagonal arteries in their work. 

These were the beginnings of the construction of the  "ceremonial belt" of public buildings along the left and 
right banks of the Sava River, so that „ a parade“ of representative buildings is created along the river. Later 
on, more attention was paid to the plastic treatment of the right bank of the Danube River. Design engineers 
tried to form the „dominant motif“ of the new city by placing large monumental buildings along the river banks. 
The final proposal of the General Plan, with the entire study, was made in 1950, when it was officially adopted. 
After a time lag of 70 years, some researchers strongly support protection of the greatest achievement of the 
socialist standard of urban planning (New Belgrade, New Zagreb,etc.) in terms of green areas, sun hits, 
distance of buildings and the quality and accessibility of the social standards (kindergartens, education, health 
care). Today, we are predominantly occupied in urbanism with formal objects (the decision to intervene in 
space), while material objects (physical reality and emptiness) remain on the sidelines as secondary ones. 
Any upgrade of the initial urban plan should have a foundation or starting point, in which the Program is  the 
basis of the urban concept. At the same time, we are faced with the fact that during the transition, standards 
began to be forgotten and avoided, and the „thickening“ was primarily inspired by profit. By reading the 
"ideology of space" and "politics of space" on the example of New Belgrade, the application of three 
dimensions of urban planning is visible at the same time: material, financial and spatial-temporal. Today, New 
Belgrade is zoned, stratified and scattered. And as such, the urban complex is recognized in duality. 
Therefore, it is necessary to establish identity and dimension duality, as a scale of planned, new construction 
and organic (spontaneous) growth. 

Keywords: New Belgrade, urbanism, planned construction, organic growth 
 
 
 
1. UVOD 
 
Riječ hram (lat. Templum) javlja se u značenju kao velika kuća, dvor, spremište. Počeci gradnje 
hramova na tlu Europe javljaju se potkraj neolitika (6500.– 3500. pr. Kr.) i početkom brončanog 
doba (2000.–1600. pr. Kr.). Klasični tip hrama dala je tek grčko - rimska antika. Hram je zasigurno 
nastao kao sveti ograĎeni prostor, gaj sa čistinom u sredini, mjesto za povlačenje i meditaciju. Tako 
se klasičnom gradskom trgu suprotstavljao hram, koji se iz gaja transformirao u zgradu, a zatim u 
spomenik. Razvoj piramida dostigao je vrhunac za vrijeme četvrte dinastije (2613. – 2494. pr. Kr.)  
u čuvenoj trojci (Kefren, Keops, Zoser) velikih piramida kod Gize. Uz svaku veliku piramidu, s 
istoka, nalazi se pogrebni hram, od kojeg je jedan uzdignut put za procesije vodio do drugog hrama 
na nižem nivou, u dolini Nila, na razdaljini od nekih 500 metara. Čitav taj niz dvorišta i dvorana kao 
i hram bili su zaštićeni karakterističnim visokim zidovima. Ovakva graĎevina izuzev 
monumentalnog pročelja zamišljena je da se promatra iznutra. Kada se grčki grad oblikovao u 5. st. 
pr. Kr. u njegovom su se središtu nalazile karakteristične institucije stare citadele, tu se nalazio 
hram koji je čuvao na životu tradicionalni kult, a u blizini su bile nastambe za svećenike. Istina je da 
je Egipatski hram zamišljen tako da se doživljava iznutra, dok je grčki raĎen tako da je upečatljiva 
vanjština najvažnija (malom broju bilo je dozvoljeno da uĎu u zamračenu celu, a vjerski obredi 
obično su se vršili pred oltarom podignutim pod vedrim nebom, tako da je pročelje hrama služilo 
kao neka zavjesa u pozadini scene). U većim gradovima, za razliku od gradova kršćanskog 
srednjeg vijeka, hram nije nikada bio dovoljno velik da se u njemu istovremeno okupi veći dio 
gradskog stanovništva: to uostalom i nije bila njegova namjena, budući su se glavni obredi i 
ceremonije obavljali izvan te zgrade, ali u okviru posvećenog predjela. Veliko divljenje Rimljani su 
gajili za grčku umjetnost svih perioda i redova. Razvoj rimske arhitekture odražava specifično 
rimski način privatnog i javnog života, tako da su elementi pozajmljeni od Etruščana i Grka ubrzo 
dobili rimsko obilježje. Te veze s prošlosti su najjače u tipovima hrama koji su se razvili tokom 
posljednjih godina republikanskog razdoblja (510. - 60. pr. Kr.) herojskog doba rimske ekspanzije. 
Rimljanima su bile potrebne prostrane unutrašnjosti hramova, jer ih nisu koristili samo za smještaj 
kipa božanstva već i za izložbu trofeja (statua, oružja) koje je kući donosila vojska. Jedna od 
karakteristika je da Rimski hram stoji na visoku podnožju, trijem sa stupovljem i stubištem obično 
se nalazi samo na prednjoj strani (primjer kod nas Augustov hram u Puli). Ova svečana velelijepa 
graĎevina ponikla je iz skromne tradicije. Upravo su prethodno navedeni primjeri hramske trilogije - 

https://sh.wikipedia.org/wiki/2494._pne.
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meĎusobno povezane po temi, poslužili u 20. st., izmežu ostaloga transfiguracijski, kao osnovni 
stratigrafski principi i postulati Atenske povelje3 kojom se rukovodilo i kod izrade urbanističkih 
planova za Novi Beograd.  
 
2. URBANISTIČKI ZNAKOVI NOVOG BEOGRADA U PERIODU PLANSKE IZGRADNJE 
 
Problemi urbanističkog planiranja Beograda nastavljaju se rješavati intenzivnije i neposredno nakon 
osloboĎenja, po završetku Drugog sv. rata. DogaĎaj od posebnog značaja zbio se 1945. god. kada 
je osnovan Urbanistički institut NR Srbije, a u tome poslijeratnom periodu Nikola Dobrović postaje 
1948. god. glavni arhitekt grada Beograda, kao izuzetno kvalitetan izbor. Početak planske izgradnje 
Beograda od 1947. god. nadalje, ubrzava izradu GUP-a. Već prilikom izrade prvih urbanističkih 
studija za GUP, došlo se do zaključka da Beograd treba prijeći s izgradnjom na lijevu obalu Save. 
Usmjeravanje ekspanzije grada na terene preko Save, zahtjevala je i usmjerila priroda reljefa. 
Razlog tome je bio, jer je prethodna izgradnja zahvatila već sve upotrebljive terene koji se graniče 
sa grebenima na jugoistočnom i južnom dijelu grada, što je vidljivo na crtežu Jovanović, D. (Sl. 1). 
 

 
 

Sl. 1: Grad Beograd - Osnivanje i razvoj Beograda. Crteţ  Jovanović, D.  (Izvor: Generalni urbanistički plan 
1950, izdanje izvršnog odbora N.O. Beograda 1951., p.22) 

 
Regulacioni plan Novog Beograda na lijevoj obali Save, sastavni je i nerazdvojni dio Generalnog 
regulacionog plana Velikog Beograda, prema shvaćanju Seissela (1947: 18). Tako, on smatra da 
arhitekt Zdenko Strižić, zastupa svojim projektom u pogledu veličine i namjene „grada na lijevoj 
obali“ dijametralno različito stanovište od glavnog projekta vezanog za regulacionu skicu koji je 
izradio Urbanistički zavod Srbije. Polazeći od analize postojećeg grada Strižić, navodi dalje Seissel, 
dolazi do zaključka: ,,Da je grad na desnoj obali Save uza svu nelijepu izgradnju još i neracionalno 
izgraĎen. Nastao je grad kontrasta, previsokih i preniskih zgrada, preuskih i preširokih ploha, teške 
reprezentacije i neugledne, divlje izgradnje.“ Analizirajući terene velikog Beograda, koji dolaze u 
obzir za proširenje grada, Strižić, (Sl. 2) smatra da su: ,,povoljniji – kako u klimatskom pogledu, 
tako i u pogledu sastava tla – predjeli na desnoj obali Save. Ovdje, na ,,beogradskom amfiteatru“, 
trebalo bi ureĎenjem postojećeg dijela grada i nadovezivanjem novog dovesti tek do pravog 
izražaja prirodnu prednost ovog lijepog masiva iznad dvaju rijeka“.  

                                                
3 Charter of Athens (1933); Na IV MeĎunarodnom Kongresu Moderne arhitekture - CIAM, (tema: Funkcionalni 
grad), dati su prijedlozi za rješavanje urbanističkih problema. U zaključcima je naglašaeno da grad treba biti 
sastavljen od normiranih objekata a prostor striktno podijeljen na funkcionalne zone.  

https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=CIAM&action=edit&redlink=1
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Sl. 2: Grad Beograd - Urbanistički plan Novog Beograda, konkursni projekt Striţ ić, Z., 1947. god. (Izvor: Odak, 
T., Hrvatska arhitektonska alternativa 1945-85. Arhitektura u Hrvatskoj 1945-1985. Broj 196-199/86, p.42) 

Naprotiv, prema projektu Strižića vidljivo je za teren Novog Beograda na lijevoj obali, da je 
prikladan za opće javne potrebe, a ne za proširenje stambenog dijela grada. Mnogo je češći slučaj 
da se javne graĎevine grupiraju duž jedne okosnice, bila ona rijeka (npr. Neva u Lenjingradu), 
svečani pojas, (npr. Ring u Beču), ili jedna ili više svečanih osi (npr. bulevari Pariza), kod čega je 
grad više ravnomjerno protkan javnim graĎevinama. Tako je Seissel uočio različite koncepcijske 
modele. Kod radova izdvaja dva navedena autorska koncepta: 
 Rad Zdenka Strižića, (U jednom slučaju rijeka Sava postaje ,,rijeka u gradu“ i glavnom žilom 

Novog Beograda oko kojeg su grupirane glavne graĎevine) i 
 Rad Urbanističkog zavoda Srbije-glavni projekt vezan za regulacionu skicu, (U drugom slučaju 

stvara se novo težište grada u središtu velike nove površine odreĎene za njegovu izgradnju.),  
jer daju donju i gornju granicu s obzirom na veličinu grada, na lijevoj obali Save i s tim u vezi 
njegovog zoniranja. Ostali se projekti i skice, s obzirom na to osnovno pitanje, kreću izmeĎu 
ova dva prethodno navedena ekstrema. Promatrajući ostale konkursne projekte opažamo 
drugu osnovnu razliku meĎu njima i to s obzirom na to, u kojem smijeru polažu ,,glavnu 
okosnicu“ novoga grada i njegovu prometnu mrežu, a s tim u vezi i cjelokupnu orijentaciju 
izgradnje grada, što je predstavio Seissel svojim idejnim skicama. Iz skica je vidljivo njegovo 
razmišljanje o terenu Novog Beograda vidljivog s Kalemegdana ili iz centra grada, da bi novi 
grad, pod amfiteatrom, trebao da se orijentira upravo prema historijskom centru.  

 Jedna grupa učesnika konkursa, (Macura-Kortus-Anagnosti-Ilić, Bajlon, Kauzlarić, Šegvić-
Bon-Galić, Ostrogović K.- Ostrogović, B.- Marasović, M., Dumengjić)  zalaže se za orijentaciju 
novog grada, pod amfiteatrom, takoĎe prema historijskom centru (Skica 1) (Sl. 3a). Grad se u 
tom slučaju ograničava u svojem rastu.  

 Druga, grupa učesnika konkursa, (Ravnikar, Bogojević, te kao alternativni projekt  
Urbanističkog zavoda Srbije i dr.) koju Seissel, predstavlja (Skica 2) (Sl. 3b) produžuje 
prometnu arteriju iz Jatagan-Male kao ,,glavnu okosnicu“ novoga grada, a koja pada 
centralno, a ne periferno, u novi grad, na koju se povezuje unutarnja gradska prometna 
mreža. Tako nastaje veća površina za izgradnju novoga grada kao samostalne jedinice.  

 Treća grupa učesnika konkursa, (Maksimović, Ulrich-Potočnjak-Perak, Antolić-Bahovec-
Tušek) nastoji pomiriti te dvije koncepcije, pri čemu se u radu služi dijagonalnim arterijama.  

UsporeĎujući predložena rješenja koja je skicirao i analizirao Seissel proizlazi da je povoljnija druga 
od navedenih koncepcija, ali da se naročita pažnja posveti rješenju riječnog priobalja, tako da se na 
rijeci Savi povežu oba dijela grada u jednu cjelinu. 
 



 
      Urbanistički znakovi Novog Beograda – skladnost ili kaotičnost u razmjeru planiranog i spontanog 

 

 137 

                                 
a)                                                                                                         b) 
Sl. 3: Grad Beograd - ,,glavna okosnica“ novoga grada i njegova prometna mreţa , a) Skica 1., b) Skica 2., 
Seissel, J. (1947) (Izvor: Konkurs za urbanistički plan Novog Beograda, „Arhitektura”, mjesečnik za 
arhitekturu, urbanizam i primjenjenu umjetnost, (ur.) Šegvić, N. 3 (1): Savez društava inţe njera i tehničara 
FNRJ, Zagreb, p.p.18-23) 
 
U potrazi za tim vrijednostima (ono što nazivamo specifičnim karakterom grada, njegovom 
fizionomijom i sl.), Seissel zaključuje da: ,,Projektanti nastoje da obogate grad ukrasnim avenijama, 
trgovima, živopisnom izgradnjom i sl., a prije svega oni traže jaki ,,urbanistički motiv“, koji će 
dominirati gradom i gornje elemente povezati, te biti glavni simbol grada. Tako prvi pokušavaju da 
oblikuju ,,svečani pojas“ javnih graĎevina duž lijeve i desne obale Save, kako je navedeno, tako da 
uz tu rijeku nastaje defile reprezentativnih graĎevina, dok drugi više posvećuju pažnju plastičkoj 
obradi desne obale Dunava pridajući joj veću vrijednost. Takvim smještajem velikih monumentalnih 
graĎevina uzduž obala rijeka projektanti pokušavaju da formiraju ,,dominantni motiv“ novoga grada, 
s tim da rijeke uklope u grad.“ Tokom historije su bili poznati  odreĎeni problemi urbanističkog 
planiranja Beograda što dalje navodi Somborski, (1951: 5): ,,Postojeći Beograd, zbog svoje 
izgraĎenosti, načina na koji je izgraĎen i reljefa zemljišta, nije mogao da odgovori postavljenim 
zadacima centra nove države, te je izgradnja Beograda na ravničarskom terenu lijeve obale Save 
bila neminovna.“ U toku 1948. god. završena je prva idejna skica u mjerilu 1: 10 000 s generalnim 
rješenjem prometa i namjenom gradskih površina, (Sl. 4a) koja je obuhvaćala vremenski period do 
1966. god. Financijski plan za ostvarenje Generalnog plana, izraĎen je okvirno za vremenski rok od 
20 godina, od 1947. do 1966. god. Konačni prijedlog Generalnog plana (Sl. 4b) sa cjelokupnim 
elaboratom, izraĎen je 1950. godine kada je isti i službeno usvojen.  

                                   
a)                                                                                 b) 
Sl. 4: Grad Beograd – plan a) Idejni urbanistički plan Beograda, izraĎen 1948. god. pod rukovodstvom  
Dobrović, N., b) ,,Naslovna strana“ - Minić, O., ,,Generalni urbanistički plan 1950. raĎen u Urbanističkom 
zavodu IONO-a, rukovodilac: direktor Zavoda Somborski, M., (Izvor: Minić, O., 1951. Izdanje Izvršnog odbora 
N.O. Beograda, Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb.) 
 
Kako dalje Somborski navodi: ,,Njegov urbanistički lik, izraz je posljednje faze razvoja, koja pada u 
doba razvitka kapitalizma kod nas, sa svim njegovim karakteristikama koje se odražavaju na razvoj 
i izgradnju grada. MeĎutim, urbanistički lik Beograda ostaje još uvijek kapitalistički. Promjeni lika 
grada pristupa se odmah poslije osloboĎenja, ali za njegovu konačnu izmjenu potreban je izvjestan 
vremenski period.“ smatra tadašnji direktor Urbanističkog zavoda IONO-a i rukovodioc izrade GUP-
a iz 1950. god. (Sl. 5). 
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Sl. 5: Grad Beograd - Generalni plan Beograda, Opći prikaz Generalnog plana, raĎenog 1949. i 1950. god., 
raĎen u Urbanističkom zavodu IONO-a, rukovodilac: direktor Zavoda Somborski, M., (Izvor: Minić, O., 1951. 
Izdanje Izvršnog odbora N.O. Beograda, Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb, p. 6.) 

Primjenjujući osnovne postavke kako navodi Somborski, održan je kontinuitet historijskog razvoja, 
rad na izradi projekata obuhvatio je dva raznovrsna zadatka i to: 
 rekonstrukciju postojećeg grada i 
 projektiranje novih dijelova grada na potpuno slobodnim terenima. 

Jasno je da u odnosu na budući Beograd, koji će se razviti na obje obale Save (Sl. 6) i zahvatiti 
više nego dvostruku površinu, sadašnji centar neće biti ni glavni ni jedini. 

 

Sl. 6: Grad Beograd - Maketa idejnog plana Novog Beograda, raĎenog 1948. god. pod rukovodstvom arh. 
Nikole Dobrovića (projektant – suradnik arh. M. Macura.) (Izvor: Vrbanić, V., 1951. Urbanistički plan Novog 

Beograda, p.150) 

Iz istraženih konceptualno ,,minimalističkih“ postavki planova Novog Beograda proizašla je 
ogromna komunikacijska praznina unutar fizičkog prostora. U predstavljenim idejama prevladalo je 
plansko pozivanje na tu prazninu, koja se kroz vrijeme zauzima različitim (većim ili manjim) 
kubusima. Pošto se radilo o indeksnom4 planiranju ,,nizanja geometriziranih elemenata“ smještenih 
u praznini, jaki centralni ,,dominantni motiv“, trebao je biti plan za čuvenih novobeogradskih ,,devet 
kvadrata“5. Danas je realizacija toga dijela daleko od izvornih zamisli reprezentativnosti i vršnog 
opterećenja komunikacije graĎana. Ono što je izvjesno da je i kao takav krnji, zadržao 

                                                
4 Za shvaćanje indeksnih znakova; u djelu Prema arhitekturi (Vers une architecture) iz 1923. god., Le 
Corbusier je pojasnio načela moderne arhitekture, ,,Pet principa armiranog betona“: slobodno prizemlje, 
slobodan tlocrt, slobodno pročelje, maksimalno ostakljenje, ravan krov. 
5 Mecanov, D, (2009): Opšti jugoslavenski anonimni konkurs za osam javnih objekata u centralnoj zoni Novog 
Beograda, 1970. god. 
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prepoznatljivost jer njegove okolne velike javne zgrade6 sa svojim oblicima i ikoničkim znakovima 
ukrućuju prvobitnu strukturu urbanističkog plana Novog Beograda. U Novom Beogradu7 uspješno 
je indeksirana funkcionalistička paradigma urbanističkog strukturiranja grada, koji se rasprostro na 
različite zone življenja usprkos tome što se podiže na postelji široko ispražnjene ledine.  
  
3. SKLADNOST ILI KAOTIČNOST U RAZMJERU PLANIRANOG I SPONTANOG 

URBANITETA  
 
I što se približavamo današnjem vremenu, tako se u planskom razvoju bilježe brojni primjeri koji 
dokazuju kontinuitet istraživanja morfološke strukture Beograda. Razmišljanje o rastu i razvoju 
Beograda u to vrijeme nije bilo ograničeno na rekonstrukciju historijskog centra, jer se Novi 
Beograd kao drugi poseban oblik, urbanističke kompozicije, za cijelo ovo vrijeme nezadrživo širi. 
Istovremeno on postaje najveće jugoslavensko gradilište8, poligon novih konstruktivnih, oblikovnih i 
prostornih eksperimenata. (Sl. 7) 

 
 

Sl. 7: Novi Beograd - Likovna enciklopedija Jugoslavije; Jugoslavenski leksikografski zavod ,,Miroslav Krleţa “, 
Zagreb, 1984. 

Prostori Savskog amfiteatra i na nasuprotnoj obali rijeke Save na Novom Beogradu, s Terazijskom 
gredom i Bežanijskom kosom u zaleĎima, smatra autor koncepta ,,Treći milenijum“, Perović (1985: 
7): ,,gledano sa ušća rijeke Save u Dunav i velikog ratnog ostrva, djeluju kao prirodna 
monumentalna kapija Beograda kroz koju prolazi najljepši bulevar grada – rijeka Sava. 
Istovremeno, ti su prostori i zona spajanja, zona dodira dvaju urbanih modela – tradicionalne 
matrice historijskog Beograda i funkcionalističke matrice Novog Beograda.“ Predloženi Perovićev 
koncept predvidio je faznu realizaciju razvoja i izgradnju jedne široke teritorije, s centralnim 
aktivnostima. U prvoj fazi razvoja planirana je izgradnja ključnih objekata. On se po pitanju urbane 
transformacije opredjeljuje za postepenost prelaska jer smatra da je: ,,Tradicionalna matrica grada, 
pokazala u stvarnom životu svoje višestruke prednosti u odnosu na grad urbanističke avangarde.“ 
Po pitanju izgraĎenih urbanih struktura, on smatra kao njihove osnovne probleme slijedeće:   

• njihov rast i promjene,  
• lokaciju i transformaciju funkcija,  
• i formiranje gradskih prostora u razmjeri čovjeka. 

Vrijednosnom analizom tradicionalnog grada i evidentiranim slabostima funkcionalističkih naselja 
izvedeni su principi o razvoju grada koje je izložio s alternativnim Modelima. U metropolskom 

                                                
6 Mecanov, D, (2009.): ,,Od konkursnih projekata realizirane su stambene zgrade, administrativni objekti CK 
KPJ, zgrada Predsjedništva vlade, reprezentativni hotel – Jugoslavija, Muzej savremene umetnosti i objekat 
Univerziteta umetnosti – Fakultet dramskih umetnosti.“ 
7Opština Novi Beograd zvanično je formirana 1952. godine. Površina Novog Beograda je 4.096 hektara. Po 
posljednjem popisu iz 2011. Novi Beograd zvanično ima 214.506 stanovnika. Novi Beograd ima 18 mjesnih 
zajednica.  
8 Novi Beograd ima više od 200 solitera, 600 velikih objekata, 100.000 stanova, dvadesetak osnovnih škola, 
šest srednjih škola, dvije više škole, tri fakulteta i najveći univerzitetski grad na Balkanu. 



 
I  Град и урбанизам у контексту светских перспектива и глобалних токова 
 

 140 

području Beograda postoje karakteristične mogućnosti (modela) za buduću gradnju urbanih cjelina, 
od kojih izdvajamo slijedeći: Model, naselje u duhu Atenske povelje nastalog tokom 60-ih god. 20. 
st. Model razmatra probleme prostorne organizacije s formiranim grupama principa koje omogućuju 
da se primjenom osnovnih elemenata tradicionalnog grada, kao što su urbani blok, ulica i trg, u 
okvirima nedefiniranih prostora uspostavi novi urbani red, unese novi urbani sloj. Na tadašnju 
aktualnost urbanističkog koncepta ,,Treći milenijum“ na prostoru Savskog amfiteatra i Novog 
Beograda, u svojem radu Bobić (1985: 25),  se osvrnio kritičkim pitanjima: ,,Kako i šta učiniti u 
novim gradovima da bi oni postali manje idealni, a više urbani? Dok je to ujedno i poziv na 
zaposjedanje i gradnju krucijalnih beogradskih prostora.“ Podsjećajući se on nekih ranijih 
planerskih dilema, postavio je dalje pitanje: 

 odnosa grada i prirodne sredine, te 
 zasnivanja prostornog i funkcionalnog rasta grada, u sklopu jedne napola izgraĎene i 

nedovršene urbanističke koncepcije?  
On smatra zabludom da se gustoćom fizičke strukture i njenim oblikom, bez odgovarajućeg 
sadržaja9, može popraviti urbanitet grada. I da su te dileme i danas primarne u urbanističkom 
konceptu i na planu njegovog prostornog uobličavanja. Umjesto forsiranja dugih, kontinuiranih 
poteza i koncentracije velikih centralnih sadržaja iz Perovićeve studije, on zagovara unutar 
postojeće i buduće strukture formiranje ,,rasutog centra“, što bi odgovaralo i morfološkim uzorima 
koji su korišteni. Isto tako konzervativan pristup planiranja grada predstavlja svako izdvajanje forme 
kao prostornog rezultata, van konteksta društvenih, ekonomskih, tehnoloških, kulturnih i socijalnih 
odrednica. Doktrina funkcionalizma na taj se način zamjenjuje doktrinom formalizma. Trendovskim 
opredjeljenjem studija, po Bobiću istražila je moguće ,,morfološke interpretacije prostora“. Posebnu 
vrijednost u našoj tradicionalnoj urbanističkoj kulturi predstavlja: ,,Konkurs za unapreĎenje urbane 
strukture Novog Beograda,” iz 1986. god. Na razini plana a posebno na razini realizacije Novog 
Beograda uočene su greške izazvane prekidima novog sa starim gradom. Na tu temu  Bogdanović, 
B.  tvrdi: „pješačko trgovačka, dakle eminentno gradska osovina Novog Beograda nije, kao što smo 
do sada mislili, osovina Palača Federacije (SIV); današnja Palača ,,Srbija” – Stanica (ili bar nije 
samo ona) već je mnogo više potez duž sretno sačuvanog praznog prostora na osovini tzv. 
Bulevara AVNOJ-a; današnji potez Bulevara Zorana ĐinĎića.“ Drugim riječima, prema 
Bogdanoviću, B. (1986: 4) konkurs je potpuno preokrenio sliku: on mijenja smisao plana čuvenih 
novobeogradskih ,,devet kvadrata“ i okreće ih prema starom jezgru, umjesto prema Palači 
Federacije. Logično bez sumnje, ali eto do sada je izmicalo našim saznanjima, što je još 1947. god. 
(s vremenskim odmakom od 40 god. ranije u tome trenutku) izneo kao tezu i prvi konstatirao, 
Seissel. ,,Popravak” Novog Beograda je od samog početka stekao svoje protivnike. Rekonstrukcija 
Novog Beograda, ukoliko ostane samo na interpoliranju novog izmeĎu postojećeg, bez ponovnog 
promišljanja koncepta, gubi smisao, upozorava Kara – Pešić (1983.). Nedostatke Novog Beograda 
po mišljenju Ambruš, Dusparić, (2019.), nije moguće otkloniti ,,popravkom” grada na način da se 
postojeće funkcionalističke forme zamjene alternativnim. Što, dakle učiniti s urbanom strukturom 
koja se ne da popraviti, a neće isčeznuti. Mogući odgovor ponudio je primjer Centralne zone Novog 
Beograda na dijelu područja namijenjenog stanovanju (6 od 9 blokova) koja je realizirana na 
temelju Regulacionog plana Novog Beograda iz 1962. godine. Arhitektura Centralne zone, navode 
Vesković, Jovanović (2018.), iako utemeljena na internacionalnim uzorima, reprezentira vlastiti 
graditeljski i likovni identitet zbog čega u okviru napokretnog kulturnog nasljeĎa uživa status cjeline 
pod prethodnom zaštitom. Takvim stavom, nakon vremenskog odmaka od 70 god., postaje vidljivo 
da pojedini istraživači10 zagovaraju stavljanje pod zaštitu najveće tekovine socijalističkog standarda 
urbanističkog planiranja (Novi Beograd, Novi Zagreb itd.) u smislu zelenih površina, osunčanosti, 
udaljenosti objekata, zatim kvalitete i dostupnosti socijalnog standarda (vrtići, školstvo, zdravstvo). 
Danas smo pretežno okupirani u urbanizmu s formalnim predmetima (odluka o zahvatu u prostoru), 
dok na strani kao sekundarni ostaju materijalni predmeti (fizička stvarnost i praznina). Svaka 
nadogradnja inicijalnog urbanističkog plana trebala bi imati temelj ili polazni oslonac u kojemu je 
Program, postelja urbanističkog koncepta. Istovremeno smo suočeni da su se u vrijeme tranzicije 
standardi počeli zaboravljati i zaobilaziti, a pogušćavanje je prije svega inspirirano profitom. 

                                                
9U Novom Beogradu nalazi se: Muzej savremene umetnosti, Istorijski arhiv Beograda, Institut za majku i dete, 
trţn i centri, Poslovni centar „Ušće“, Sava centar, Genex-ova poslovna zgrada, simbol Novog Beograda – 
Zapadna kapija, Atrijum itd.  
10Dragutinović, A., Pottgiesser, U., De Vos,  E., (2018): ,,Kao vrlo specifične realizacije Pokreta moderne, 
jedinstvene u prilagoĎavanju modernističkog koncepta specifičnom kontekstu, predstavljaju najvaţn ije 
graditeljsko nasljeĎe 20. st., ali imaju i meĎunarodni značaj kao dio većeg kulturnog fenomena.“  
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Čitanjem ,,ideologije prostora“ i ,,politike prostora“ na primjeru Novog Beograda istovremeno je 
vidljiva primjena tri dimenzije gradskog planiranja: materijalne, financijske i prostorno-vremenske. 
Prije zaključnog razmatranja suprotstavljamo različite poglede na urbanizam Novog Beograda, 
polazni koji je zastupao Mušič, (2007.) da je: monument urbanizma Novi Beograd (nasred džungle) 
planirana uprava, dok je sve drugo neplanirano, i drugo umjerenije shvaćanje Bogdanović, B. 
(1986.) da se: na poukama urbanizma Novog Beograda treba izvuči neke prednosti i dovesti ih do 
istog intenziteta funkcioniranja i opterećenosti cjelovitog grada. Nužno je objediniti oba pogleda u 
suštinsku planersku misao: preplitanja i meĎuovisnosti prostornih nivoa i raznoliki osobinski razmjer 
izmeĎu planiranih i spontanih struktura. Takav vrhunac urbanističkih kompozicija, organskog 
(spontanog) rasta i planske nove kolonizacije, prepoznaje se u dvojnosti, koju je potrebno 
dimenzionirati i uspostaviti njen identitet. Iz toga proizlazi da na Novom Beogradu ostaje dovoljno 
prostora, kroz novi urbani sloj, da se u budućnosti održi njegova balansiranost.  
 
4. UMJESTO ZAKLJUČKA 
 
Kada bi arheolog ,,iskopao“ nešto što se može prepoznati kao Novi Beograd onda bi se, uz pomoć 
arheološke analogije (limes, monument, materijal), moglo raditi o području koje je: ograničeno 
rijekama (Sava i Dunav); ispunjeno zgradama meĎu kojima se neke ističu veličinom i značajem 
(palača, hram); izgraĎeno tvrdim materijalom (beton). Pozivom na terminologiju urbane morfologije, 
koju predlaže Rossi (1999.) na ,,nalazištu“ Novog Beograda se lako prepoznaju ,,rezidencijalna 
područja“ (stambeno) i ,,primarni elementi“ (vanstambeno) meĎu kojima su najvažniji ,,monumenti“ 
koji osim veličine i značaja obavezno posjeduju umjetničke kvalitete, a to su zgrade (SIV-a11), (CK 
KPJ-a12) i  (Muzeja savremene umetnosti13).  
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ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ УПОТРЕБЉИВОСТИ ОТВОРЕНИХ ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ПРОСТОРА У ВИШЕПОРОДИЧНОМ СТАНОВАЊУ 
 
 
 
РЕЗИМЕ 
Отворен простор је значајна тема у развоју града и могућности социјализације корисника. Ти 
простори на примеру блоковских структура, а посебно отвореног блока, су веома запажен део 
вишепородичног становања нарочито у периоду након 1960их година у Србији. Рад испитује могућу 
поделу унутар појединачних одабраних отворених заједничких простора. Сагледава се могућа 
систематизацију која обухвата градацију коришћења делова тих простора, те да сваки сегмент 
простора у оквиру блока није идентично атрактиван нити једнако оптерећен корисницима. 
Простор се кроз анализу мапира у зависности од више параметара који се проистичу из типологије 
објеката вишепородичног становања (уређење и намена у приземљу, позиција и број улаза и сл.), 
позиције главних пешачких комуникација, саобраћајног решења, уређених игралишта и др. Отворени 
заједнички простор се може аналитички поделити на различите сегменте који су међузависни и 
хијерархијски одређени. Предложена хипотеза рада је да је коришћење и обликовање отвореног 
заједничког простора у оквиру вишепородичног становања директно везано за типологију 
стамбених склопова, постојање или непостојање урбаног мобилијара, важност других фокусних 
тачака у оквиру простора које корисник најчешће користи (паркинг, продавница и др). С тим у вези 
рад анализира два примера отворених заједничких простора вишепородичног становања на примеру 
два стамбена блока у Београду и Нишу, који служе као полигон за испитивање потенцијалне 
диференцијације простора. Спроведеним истраживањем уочавају се могућности искоришћења 
простора. Циљ рада је да се мапирањем ових зона јасно уочи шаблон коришћења и створи основ за 
истраживање будућих сценарија коришћења тих простора, уз унапређење комфора. Тиме се отвара 
могућност за даље интеревенције и прилагођавање простора новим потребама. 

Кључне речи: отворени простор, заједнички простор, вишепородично становање, стамбени блок, 
Београд, Ниш. 
 
ABSTRACT:   
Public space is a significant topic in the development of the city and the opportunity as a means of 
socialization of users. These spaces, on the example of block structures, and especially the open block, is a 
very noticeable part of multi-family housing, especially in the period after the 1960s in Serbia. 
This paper examines the possible division within the selected open common spaces. These spaces can be 
systematized, which includes the gradation of the use of different parts of these spaces, and that each 
segment of space within the block is not identically attractive or equally crowded by users. Such space is 
mapped through analysis depending on several parameters that include the typology of multi-family housing 
(functions of the ground floor, position, and number of entrances, etc.), the position of the main pedestrian 
communications, traffic solutions inside the block, furnished playgrounds, etc. An open common space can be 
analytically divided into different segments that are interdependent and hierarchically determined. The 
proposed hypothesis is that the use and design of open common space within multi-family housing is directly 
related to the typology of housing units, the existence or non-existence of urban furniture, the importance of 
other focal points within the space most often used (parking, shop, etc.). In this regard, the paper analyzes two 
examples of open common spaces of multi-family housing on the example of two residential blocks in 
Belgrade and Niš, which serve as a testing ground for examining the potential differentiation of space. This 
paper aims to see the pattern of use by mapping these zones and create a base for enabling new scenarios of 
future uses, providing sufficient comfort. Paper intends to create a framework for further interventions and 
adapting the space for new uses. 

Keywords: open public space, common area, multi-family housing, housing block, Belgrade, Niš  
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УВОД 
Отворени урбани простори важан су елемент урбане структуре, истовремено пружајући 
социјалну, економску и еколошку одрживост у градовима. Њихов квалитет утиче на квалитет 
живота становника и атрактивност града у целини. Означавају се и као слободни градски 
простори и обухватају све неизграђене делове урбаног подручја. Одрживи аспекти 
управљања развојем у урбаним срединама теже достизању одговарајућег степена квалитета 
тих простора који је уједно инклузиван за све социјалне групе и може бити покретач 
значајних забавних, културних, спортских и образовних активности на отвореном. Висок 
квалитет отворених простора у граду повећава уједно и економску вредност околног 
земљишта и чини добру базу за процесе регенерације урбаних подручја. Због потребе за 
одмором и рекреацијом, људи су свакодневно изложени утицају отворених простора, 
посебно отворених простора који се налазе у непосредној близини њихових места 
становања. Отворени простори својом деградацијом последњих десетина година нестају и 
корисник, који жели да буде део градског простора нема ништа сем приватног простора 
(Бранков и Чолић, 2019). Када се сагледају промене, услед неконтролисаних процеса 
изградње, данас су отворени простори знатно смањени, како у укупној површини коју 
заузимају тако и у погледу еколошког и социолошког квалитета, те постоји потреба да се у 
домену савременог урбанистичког планирања и будућег развоја градова њихов третман и 
значај боље сагледа.    
Рад истражује везу између вишепородичних стамбених објеката и њихових припадајућих 
отворених простора унутар заједничког урбаног блока, кроз студију случаја два стамбена 
блока у Београду и Нишу. Узимајући у обзир параметре који се односе на тип стамбеног 
склопа, спратност објеката, положај, број и карактер улаза/приступа објектима, тип садржаја 
којима је приземље зграда ангажовано, али и параметре који се односе на тип садржаја и 
активности у отвореном простору, њихово квантитативно и квалитативно вредновање, затим 
присуство других урбаних функција у непосредном окружењу, рад се фокусира на следеће 
истраживачке циљеве: 
1) испитивање зависности између типологије вишепородичног стамбеног склопа, физичке и 
функционалне структуре зона унутар отворених простора, и начина њиховог коришћења; 
2) идентификовање карактеристичних зона унутар отворених простора стамбеног урбаног 
блока и њихово систематизовање према намени, површини, квалитету и др.; 
3) сагледавање могућности и базе за будуће трансформације постојећих отворених простора 
у циљу бољег искоришћења препознатих потенцијала целог простора, али и појединих зона 
и садржаја, односно испитивање адаптибилности ових простора на промене.  
 
ОТВОРЕНИ ПРОСТОРИ И ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - ИЗАЗОВИ И 
ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА 
 
Стамбена насеља представљају примарну јединицу развоја урбаних подручја, а становање 
основну урбану функцију. Након завршетка Другог светског рата јавила се потреба за 
масовном изградњом вишеспратних стамбених објеката, што из потребе за обновом ратом 
оштећених урбаних подручја, тако и услед технолошког развоја који је пласирао на тржиште 
конструктивне системе за бржу и ефикаснију изградњу.  
Поред потребе за креирањем широко доступног становања услед недостатка стамбеног 
простора, долази до промена функција ширем простору становања, које је условљено 
трансформацијом породичног домаћинства. Услед могућности проширења јавних услуга, 
које замењују неке специфичне функције стамбеног простора долази до сажимања функција 
које су потребне у простору стана, док остале функције могу бити у заједничким просторима, 
или изван саме зграде (Teige, 2002), промена уређења склопа и ширег простора је резултат 
промене односа корисника ка коришћењу сопственог стамбеног простора (Бранков, 2019a). 
У бившим социјалистичким земљама, међу којима је и Србија, процеси индустријализације и 
урбанизације међусобно су се прожимали. Након Другог светског рата предност је давана 
индустријским комплексима, док стамбена изградња у већем обиму почиње тек крајем 
1950их година (Baylon, 1980). Широм социјалистичких градова 1960-их година је започета 
изградња стамбених насеља са вишеспратним зградама спратности до пет, а касније и са 
више надземних етажа (Dimitrowska-Andrews, 2005). У периоду друге половине двадесетог 
века се дешава прелаз из социјалистичког у пост-социјалистички систем који је утицао и на 
систем планирања и пројектовања. У том смислу у пост-социјалистичком периоду долази до 
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стамбене субурбанизације и изградње нових вишепородичних стамбених комплекса у 
периферним деловима градских подручја (Sykora and Bouzarovski, 2012).  
 
Подела отворених простора 
Када се говори о отвореним просторима у социјалистичком периоду они су заузимали већи 
део површине градова и били су добро опремљени, док је њихово квалитативно и 
квантитативно смањење карактеристично за пост-социјалистичке урбане трансформације. 
Социјалистичко планирање у комбинацији са утицајима модернистичког покрета, делимично 
је произвело и нерационално велике, униформне и недовољно опремљене просторе 
разноврсним садржајима унутар стамбених насеља који су у транзиционом периоду 
деградирани и у чију ревитализацију није инвестирано (Василевска ет ал., 2014).  
Отворени (слободни) простори могу се различито класификовати. Према Кангу (2006), на 
основу активности које се одвијају у оквиру отворених простора разликујемо:  

1) зелене површине у непосредној околини стана за одмор  
2) заједничке просторе стамбеног суседства за рекреацију (игралишта, спортски терени, 

паркови мањег просторног капацитета, простори за игру деце) 
3) слободне отворене просторе стамбене заједнице за едукативне активности (школска 

игралишта, паркови) 
4) градске слободне отворене просторе (паркови и излетишта).  

У стамбеним градским зонама (насељима), карактеристике и садржај отворених простора 
зависе од њихове припадности стамбеној групацији различите величине односно од 
величине гравитационог подручја (броја становника) и потребе за свакодневним или 
повременим коришћењем појединих отворених простора (Bogdanović-Protić, 2016; Mirković, 
1983), од чега су слободни простори уз стамбене зграде (примарни слободни простори) и 
заједнички слободни простори (слободни простори стамбеног блока) део анализе у раду, док  
слободан простор стамбеног насеља и стамбене зоне нису предмет анализе.  
Диференцијација отворених простора у стамбеним подручјима зависи и од степена 
приватности, при чему разликујемо (Lička et al., 2012; цитирано у Bogdanović-Protić, 2016): 

1) приватне отворене просторе (припадајуће отворене површине станова у приземљу) 
2) заједничке отворене просторе (доступне најчешће и станарима суседних блокова, 

или чија је приватност строго заштићена и могућност коришћења ограничена само на 
станаре предметног комплекса) 

3) јавни отворени простори (доступни свима).  
Отворене просторе дефинишу и садржаји који се у оквиру њих налазе, а који су у директној 
вези са активностима који се у оквиру њих обављају, као и опрема-мобилијар. Урбани дизајн 
отворених простора повезан је са одговарајућим функционалним, естетским и еколошким 
захтевима, па се исти могу вредновати својом морфологијом, урбанистичком и 
архитектонском структуром, различитим социолошким, психолошким, и еколошким 
карактеристикама (Stanojević et al., 2019). Када се говори о затвореним заједничким 
просторима хијерархија простора једнака интензитету коришћења, простори средње 
величине су они који се највише користе (ниво суседства или мање) (Brankov, 2019b), а то се 
може применити и на анализу отворених простора у оквиру стамбених комплекса. Без 
обзира на садржаје унутар отворених простора, сви они морају да поседују одговарајуће 
квалитете који их чине одрживим за живот и коришћење.  
 
СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА  
 
Блок 22, Нови Београд 
Стамбено насеље Блок 22 један је од шест блокова који су реализовани и чине Централну 
зону Новог Београда (поред блокова 21,23,28,29 и 30). Блок 22 представља јединствену 
целину између блока 21 на северу, аутопута и блока 23 на југу, Сава центра на истоку и 
наспрам јавног дела блока - дворане Арена на западу. Ово подручје је одабрано за анализу 
као значајан блок из периода развоја београдског стана, развоја из 1960их и 1970их година и 
тенденција креирања бољег и окружења по мери човека како у стану тако и у свим 
просторима блока. 
Пројекат блока је рађен према конкурсу из 1968. године архитеката Б. Јанковића, Б. 
Караџића и А. Стјепановића (Blok 22, 1975). Изградња је завршена 1976. године. Део блока је 
намењен за стамбену израдњу и тај део блока је предмет анализе, док је део са јавним 
објектима посматран као засебна целина и није обухваћен анализом. Урбанистичко решење 
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је такво да се блок састоји од 5 подужних објеката – ламела. Највеће ламеле су ивични 
објекти према улицама са јужне и северне стране. Спратност тих објеката је П+6+Пк. Другу 
групу објеката ка западу представљају две групе од по пет стамбених кула спратности  од 
П+4+Пк до П+6+Пк (Čavdarević, 1978). У средишњем делу блока се налазе комерцијални 
садржаји за блок, игралиште и вртић. Скоро цео саобраћај је решен ободно и унутар блока 
не постоји много интерних саобраћајница тако да не ремети пешаке у средишњем делу. 
Простор између обе групације кула и дужих и краћих ламела су заједнички простори 
издигнути 1,5m од остатка терена, а као резултат гаража и подземних склоништа које су 
укопане испод њих (Čavdarević, 1978).  
Спратност објеката и збијеност даје утисак градског карактера блоку и повратак димензијама 
града (Blok 22, 1975). Код ламеле се хоризонтала састоји од две паралелне траке где се 
продужавањем једне прелази на следеће језгро, а у партеру је то језгро/улаз у објекат 
доступан из пасажа. За разлику од њих у куле се улази са „спољне“ стране блока, док је 
унутрашња платформа оивичена кулама без директног приступа из зграда. Простор блока 
одликује разноликост амбијената и сегмената простора који се могу другачије користити и 
блок нуди мање, делимично интимније просторе (Сл. 1). 
 

      
Слика 1: Приказ појединих делова отворених простора у блоку 22 (лево - заједнички простор/плато, изнад 

подземне гараже; у средини - део пешачке површине; десно – пасаж у партеру објекта) 
извор: фотографије аутора рада 

 
Блок у насељу Дуваниште у Нишу 
Стамбено насеље „Дуваниште“ налази се у источном периферном делу града Ниша, на 
подручју градске општине Медијана и добро је саобраћајно повезано са градским центром. 
Ово подручје је одабрано за студију случаја као подручје града ка коме је последње 
последње две деценије функција становања интензивно развијана, након 2000те, а чији се 
отворени простори јављају у различитим формама зеленила, паркинг простора, простора за 
игру деце, парковских површина за рекреацију и одмор. Иако је један део насеља намењен 
индивидуалном становању, у периоду од краја социјализма, до данас, у северном делу 
насеља дошло је до изградње објеката за вишепородично становање. Обухват подручја који 
је предмет анализе састоји се од пет паралелно поређана стамбена тракта (ламела) 
објеката за вишепородично становање, спратности П+6+Пк, који се на северу ослањају на 
булевар, а на југозападу на спортско-рекреативни комплекс основне школе и вртић. Трактови 
се простиру у правцу североисток-југозапад. Сваки стамбени тракт састоји се од неколико 
ламела које су међусобно смакнуте, чиме се у појединим деловима стамбених зграда отвара 
могућност осветљења и краћих фасада објеката, односно обезбеђује разноврснија 
оријентисаност станова унутар стамбеног склопа. Стамбени трактови постављени су 
практично управно на булевар, као најзначајнију саобраћајницу у комплексу која га уједно 
повезује са осталим градским зонама. Геометријска групација стамбених зграда заснована је 
поштујући принципе инсолације урбаног блока. Дугачки трактови су на нивоу приземља 
прекинути пешачким комуникацијам у виду пасажа на појединим местима, обезбеђујући 
бољу повезаност између делова блока, и пешачку унутарблоковску везу (Сл. 2). Паркирање 
се у комплексу врши искључиво на терену, нема подземних гаража. 
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Слика 2: Приказ појединих делова отворених простора у блоку (лево - заједнички простор за игру деце; у 

средини - улазни део стамбених ламела и паркинг простор; десно - парковска површина) 
извор: фотографије аутора рада 

 
ДИСКУСИЈА 
 
Два посматрана блока у Београду и Нишу су рађени у различитим периодима 
вишепородичне градње, са различитим циљевима и у делимично промењеном контексту. С 
тим у вези тенденције остварене код њих су показатељ промена у градњи и урбанистичком 
уређењу две исте типологије током времена. Отворени простори у оба блока су прилика да 
се сагледа колико је њихова употреба разнолика, како су подељени, испрекидани или 
целовити и које просторне односе теже да остваре појединачна решења. 
Пасажи - У партеру објеката ламела у Блоку 22 успостављањем пролаза се омогућавају 
наспрамни улази у зграду где се унутрашњи део блока третира једнако са спољашњим по 
питању доступности. Код кула је то другачије и спољашност блока дефинише улаз док је 
унутрашње двориште независно и мора се обићи објекат да би се до њега дошло, а самим 
тим није транзитног карактера и мирније је. Позиција улаза у том смислу јасно оријентише 
корисника ка или од одређеног отвореног простора. У простору Дуваништа се улази 
позиционирају ка различитим зонама и пружају уз пасаже добру повезаност унутар блока, а и 
са паркинг површинама. Код Дуваништа су посебно изражене две врсте уских и широких 
пасажа, где је код широких пасажа смештен улаз у две ламеле, док су уски пасажи само 
пролази, а улази у објекте су на фасади. Пропусност ламела у оба анализирана блока 
адекватно одговара захтеву комуникација и врши добру конекцију унутар блока (Сл. 3). 
Саобраћај, паркирање унутар или ван блока и постојање гаража – Саобраћајно решење по 
ободу и унутар блока директно утиче на могућност искоришћења отворених простора у блоку 
и на повезаност тог простора. У блоку 22 је већина саобраћаја завршена по ободу блока где 
се и налазе отворене паркинг површине, док само парчићи саобраћајница у правцу север-југ 
улазе унутар блока. Део паркирања остварен путем гаража које су полу укопане и добро 
доприносе амбијенту креирајући платое (Сл. 3). Са друге недостатак комплекса у Дуваништу 
лежи у стационарном саобраћају који је решен само на парцели, при чему се. у појединим 
деловима, концентришу велике површине под асфалтом. Ипак позитивно је коришћење 
миркозона код улазних делова у објекте, чиме се активност испред самих објеката повећава, 
и простори који су иначе углавном само естетског карактера се активирају и повећава им се 
употребна вредност.  
Денивелација и сегментирање отворених простора – Када се посматра могућност за намерну 
поделу отворених простора у блоку на мање и сагледиве површине могућност за то је 
употреба различитих нивоа, у чему је блок 22 успео са полу укопаним гаражама и 
заједничким просторима за одмор и игру изнад њих, чиме је функционални аспект директно 
употребљен у повећању квалитета и разноликости отвореног простора. Поред простора 
блока на нултој коти који је доминанто транзитан, ови простори су статични и оријентисани 
ка станарима у ламелама око њих, те су интимнији. У оквиру Дуваништа денивелација у том 
смислу не постоји већ је простор између ламела у којима су паркинг површине искоришћен 
као засебан сегмент за одмор и игру. Ипак блок у Дуваништу карактеристичан је и по 
деловима слободних зелених површина који се не користе директно, али имају естетску и 
еколошку улогу у комплексу и поред тога поседује велики део који представља просторе за 
игру деце у оквиру блока  (Сл. 3). 
Употреба ламела - Код оба примера доминанта је употреба тракастих објеката, који са једне 
стране оивчују простор, а са друге га деле по потреби унутар блока. Позитивно је што је 
приступ отвореном простору између објеката дозиран и пасажима који се налазе у 
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партерима објеката, чиме се та „бочна комуникација“ може изразити или минимализовати  и 
тиме мења своју динамику.  
Поређење анализираних подручја вршено је и на основу срачунатих урбанистичких 
параметара и нумеричких показатеља, који се тичу процентуалне заступљености зеленила, 
паркинга и односа са бројем становника. Поред тога подручја су упоређивана и са аспекта 
просторно-функционалног, препознавањем присуства нестамбених садржаја и њихове 
позиције у комплексу, као и функционалних зона отворених простора и њиховог степена 
коришћења, одржавања и опремљености.  
У Табели 1 дат је упоредни приказ појединих параметара за анализиране стамбене блокове 
у Београду и Нишу, који се односе на основне урбанистичке показатеље и концепцију 
стамбених склопова унутар блока. У  Табели 2 је приказан преглед интензитета и могућности 
коришћења различитих делова простора блока, а у складу са уоченим квалитетима и 
недостацима. Квалитативна анализа односа изграђене структуре и отворених простора 
одабраних блокова, илустрована је шематски на Слици 3, са јасно назначеном диспозицијом 
објеката, улаза у њих, позицијом пасажа и наменом отворених простора између стамбених 
трактова ламела. На цртежима су препознате приступне саобраћајнице, кретања пешака, 
заступљеност зеленила, позиција суседних нестамбених функција и денивелација терена.  

Табела 1: Упоредни приказ параметара код анализираних блокова  

Анализирани параметри Блок 22 
Нови Београд 

Блок у Дуваништу  
Ниш 

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ 
Површина комплекса 97516.50 104266.81 
Индекс заузетости 18,97% 20.05% 
Индекс изграђености 1.05 1.10 
Број становника око 3900 око 4000 
Густина насељености 25/m2 26/m2 

Површина под зеленилом 29154.85 32703.34 
Површина под паркинг простором на 
тлу 

4584.47 9588.29 

м2 отвореног простора по 1 
становнику 

20m2 20m2 

м2 зеленила по 1 становнику 7m2 8m2 

СТАМБЕНИ СКЛОП 
Тип стамбеног склопа стамбени тракт-

ламеле; куле 
стамбени тракт-

ламеле 
Начин градње монтажни систем монтажни систем 
Спратност објеката од П+4+Пк до 

П+6+Пк 
П+6+Пк 

Број објеката у комплексу 38 25 
Растојање између објеката 20m/30m 47m/65m 
Број станова по етажама/ком. језгру 4 куле/ 6 тракт 4-6 
Положај вертикалних комуникација унутар габарита унутар габарита 
Оријентација станова југозапад-

североисток 
исток, запад 

Дубина објекта 15m 20m 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
              Диференцирање употребљивости отворених заједничких простора у вишепородичном становању 

 

 149 

Табела 2: Просторно-функционални аспект комплекса 
ФУНКЦИЈА Блок 22 Нови Београд Блок у Дуваништу Ниш 

Нестамбени 
садржаји 

Приземље/П
одрум 
зграда 

Засебан 
објекат 

Приземље 
зграда 

Засебан 
објекат 

едукација - вртић - + + + 
едукација - школа - - + + 
угоститељство  - + - + 
управа-месна 
заједн. 

- + - - 

продаја + + + - 
пословање + + - - 
спортско-
рекреативни 

- + + + 

услужне делатности + + + + 
гараже + - - - 

Отворени 
простори 
 
 
 
 
 

по
ст

ој
и/

не
 

ст
еп

ен
 

ко
ри

ш
ће

њ
а 

од
рж

ав
ањ

е/
 

ст
ањ

е 

м
об

ил
иј

ар
 

по
ст

ој
и/

не
 

ст
еп

ен
 

ко
ри

ш
ће

њ
а 

од
рж

ав
ањ

е/
ст

ањ
е 

м
об

ил
иј

ар
 

простор за игру 
деце 

+ висок средње + + висок слабо + 

простор за седење 
испред зграде - улаз 

+ средње средње +- + средњи слабо + 

пасажи  + средњи средње - + слаб слабо - 
слободно зеленило + / средње / + / слабо / 
парковска површина + висок добро + + висок добро + 
паркинг простор + висок добро / + висок добро / 
спортски терен + средњи добро + + средњи добро + 
пешачке стазе + висок средње +- + висок слабо - 
заједнички платои + средње слабо +- - / / / 

Морфологија 
стамбеног блока 

отворен урбани блок, 
стамбени трактови 
(ламеле) поређане у 

паралелним низовима, 
између којих се формира 
стамбено двориште за 

смештај садржаја на 
отвореном и стамбене куле 

које уоквирују двориште - 
заједнички простори 

отворен урбани блок, 
стамбени трактови 
(ламеле) поређане у 
паралелним низовима, између 
којих се формира стамбено 
двориште за смештај 
садржаја на отвореном - 
заједнички простори 
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Слика 3: Упоредна графичка анализа блока 22 на Новом Београду и блока у Дуваништу: отворени 
простори, диспозиције објеката, кретање и површине за одмор 

извор: аутори рада 
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ЗAКЉУЧАК  
 
Узимајући у обзир значај који отворени простори имају у подручјима намењеним 
вишепородичном становању, у раду смо се бавили питањима њихове диференцијације у 
контексту одрживости и употребљивости. Анализом обухваћена два стамбена блока, 
одабрана су као отворени блокови са истим типом стамбеног архитектонског склопа - 
трактови/ламеле који се налазе у склопу већих стамбених градских насеља. Са друге стране, 
блокови су грађени у различитим временским епохама и то: Блок 22 (Београд), као 
репрезентативан пример стамбеног блока из периода највећег развоја социјалистичке 
изградње и Блок у насељу Дуваниште (Ниш) грађен у периоду након почетка слома 
социјализма (у транзиционом периоду). Одабрана подручја анализирана су са аспекта 
односа њихове изграђене структуре и отворених простора. Спроведеним истраживањем 
дати су одговори на постављена истраживачка питања и дошло се до следећих закључака: 
- код истих типова вишепородичног стамбеног склопа, отворени простори се формирају на 

сличан начин, са јасним просторним границама сваког од њих, чија геометрија прати 
геометрију распореда објеката; 

- код већих стамбених блокова, унутар блока често долази до јасно формираних потцелина 
које поједине групе зграда формирају, чиме се отворени простор дели на простор ка коме 
гравитира становништво целог блока, и мање међупросторе између појединих група 
објеката ка којима гравитира најчешће само део становништва који станује непосредно уз 
њих; 

- упркос различитом периоду настанка, постоје у оба блока сличности у погледу физичке и 
функционалне структуре отворених простора, док је обликовност различита; 

- функционалне зоне унутар отворених простора стамбених блокова су сличног карактера 
и примарно се према намени препознају као пешачке комуникације, простори за игру 
деце, паркинг простори, зелене површине и зоне за одмор, простори за спорт и 
рекреацију; 

- отворени простори остављају могућност унапређења кроз потенцијалну ревитализацију у 
погледу санације и поплочања појединих пешачких комуникација, прилагођавања 
пешачких стаза реалном кретању становника, бољем одржавању зеленила, увођењу 
додатних и санацији  постојећих мобилијара за седење и игру; 

Спроведено истраживање отвара могућност за даље испитивање отворених простора у 
комплексима вишепородичног становања и могућности активне партиципације корисника у 
смислу будућег адекватнијег коришћења простора. Оба блока одликује динамичан 
интензитет коришћења и станари активно бораве у тим просторима.  
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МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ВИРТУEЛНЕ РЕАЛНОСТИ (ВР) И ПРОШИРЕНЕ 
РЕАЛНОСТИ (АР) КАО НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У УРБАНИСТИЧКОМ 
ПЛАНИРАЊУ  
 
 
 
РЕЗИМЕ 
У раду се разматра примена и развој виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) у 
урбанистичком планирању, а у циљу што јасније перцепције и схватања постојећег стања, 
наслеђених конфликата у простору, дефинисања циљева и провере потенцијалних решења. 3Д 
приказ (3DimensionView) је данас заступљен у свим сферама инжењеринга, као и у процесима 
дефинисања проблема и изналажењу интегрисаних решења на пољу урбанистичког планирања. У 
раду се објашњавају могућности примене 3Д приказа и имплементације ВР и АР у урбанистичком  
планирању кроз одабране примере. 

Кључне речи: 3Д компјутерски модели, виртуелна реалност, проширена реалност, нове дигиталне 
технологије, урбанистичко планирање 
 
 
ABSTRACT: 
The paper discusses the application and development of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) as 
computer-generated interactive environments, in order to more clearly perceive and understand spatially 
inherited conflicts in space, define goals and potential solutions. 3D display (3DimensionView) is today 
represented in all spheres of engineering, as well as in the processes of defining problems and finding 
integrated solutions in the field of urban planning. The paper explains the process of application of 3Dmodel 
and implementation of VR and AR in urban planning through selected examples. 

Keywords: 3D computer models, Virtual Reality, Augmented Reality, new digital technologies, urban planning 
 
 
 
 
УВОД: ПОЈМОВИ ВИРТУЕЛНЕ РЕАЛНОСТИ (ВР) И ПРОШИРЕНЕ РЕАЛНОСТИ (АР) 
 
Визија о виртуелном свету је постојала још 1962. године, да би се након 60 година 
озбиљно закорачило у стварање виртуелног света. Претеча ВР сета наочара који 
омогућује доживљај виртуелне реалности у комбинацији са рачунаром јесте 3Д машина 
Мортона Хајлига (Morton Leonard Heilig) (Сл.1). Његова машина би корисника машине 
„возила― улицама Бруклина, црно-белим снимком, звуком мотора и покретањем столице на 
којој се седи. Ова машина, „Sensorama Machine‖, је била пра - ВР уређај. 
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Сл.1 Морт Хеилигова 3Д машина из 1962.године (Тhe Sensorama Motion Picture Projector) 
Извор: http://uschefnerarchive.com/mortonheilig/ 

 
Опис развоја виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР), као компјутерски 
генерисаних интерактивних окружења за потребе стицања визуелног и звучног искуства, није 
могућ без осврта на рађање прве 3Д компјутерски генерисане анимације, снимљене 1972. 
године4. Снимио ју је Ед Катмал (Ed Catmull) пионир 3Д технологије, као компјутерски 
научник на Универзитету у Јути. Неколико година касније био је и један од оснивача Пиксар 
(Pixar Animation Studios), познатог филмског студија и продукцијске компаније за производњу 
компјутерски анимираних филмова (CGI-Computer-generated imagery) у Америци. 3Д приказ 
(3DimensionView) је првенствено био заступљен у креирању видео игара, а затим је нашао 
примену и у свим сферама инжињеринга, едукацији, медицини, за потребе војске, у 
архитектури, урбанистичком и просторном планирању.  
Информатичко-комуникацијске технологије, као нематеријални фактор, сачињавају нови 
генерички код за трансформацију постојеће и креирање нове урбане средине. Нови 
генерички код усмерава урбани процес, делујући истовремено и на класичне (материјалне) 
алокационе факторе, са видљивим резултатима у територијалној редистрибуцији активности 
(Џелебџић, 2006). Управљајући се развојем нових технологија, неминовно је да се морамо 
прилагодити и напредовати у креирању нових приступа у урбанистичком планирању, међу 
којима је и примена Виртуелне и Проширене реалности. 
 
Виртуeлна реалност  - ВР (Virtual Reality - VR) 
 
Постоји велики број дефиниција Виртуелне реалности (или Виртуелне стварности).  
- Кључ за дефинисање Виртуелне стварности у смислу људског искуства, а не технолошког 
хардвера је концепт присутности. Присутност се може сматрати искуством нечијег физичког 
окружења и не односи се на окружење какво постоји у физичком свету, већ на перцепцију тог 
окружења посредованог и контролисаног аутоматским и жељеним процесима (Gibson, 1979).  
- Виртуелна реалност је електронска симулација окружења доживљена помоћу наочара и 
опреме постављене на глави, што крајњем кориснику омогућава интеракцију у реалним 
тродимензионалним ситуацијама (Coates, 1992). 
- Виртуелна стварност (ВР) је тродимензионална рачунарско генерисана визуелизација 
података из стварног живота која се користи помоћу различитих уређаја, као што су: 
наочаре, покретне платформе, пројекције, екран на глави (HMD), али и рукавице, 
контролери, просторне џојстике и сличне уређаје за интеракцију и контролу објеката и 
кретања у виртуелном окружењу (ВР) (Sidjanin et al., 2019). 
У потпуно безбедном окружењу користећи наочаре, наглавни сет (енг. HMD – head mounted 
display), корисник је „пребачен― у виртуелни свет и уз помоћ наочара га види у потпуности 
као стварни. Применом Виртуелне реалности, као алата за постизање визуелног доживљаја, 
стварају се нове могућности у смислу приказа различитих сценарија развоја предметног 
физичког простора и анализе развојних потенцијала истог (Сл.2). 
                                                
4 https://youtu.be/T5seU-5U0ms (приступљено 01.06.2020) 
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Сл. 2 Приказ ВР - Демонстрација предлога урбанистичког пројекта-симулација 

Извор: https://www.urban-hub.com/wp/wp-content/uploads/2019/11/augmented_reality.jpg 
 
Проширена реалност - АР (Augmented Reality - AR) 
 
Проширена реалности (АР) подразумева директни или индиректни поглед уживо на физичко, 
реално окружење коме су додати компјутерски генерисани елементи, као што су: аудио, 
видео, графика или GPS (Global Positioning System) подаци. АР је пример визуелни 
доживљај простора које се интегрише са софтверима као што су програми за 2Д и 3Д приказ 
(Ревит (Revit) и/или Скечап (SketchUp), који омогућавају инжењерима и урбанистима да на 
једностван и реалан начин прикажу своје идеје и пројекте. Добијена слика коришћењем 
проширене реалности јесте већ унапред дизајниран и испројектован 3Д приказ, 
имплементиран у апликацију која подржава проширену реалност (Сл. 3) 
 

 
Сл. 3 Приказ АР - Демонстрација предлога урбанистичког пројекта на лицу места, у његовом стварном 

окружењу.  
Извор: https://suteki.io/en/stad-och-fastighet/ 

 
 

ПРИМЕНА ВР И АР ТЕХНОЛОГИЈА У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ СА ПРИМЕРИМА 
ИЗ СВЕТСКЕ ПРАКСЕ 
 
Урбанистичко планирање, као мултидисциплинарна активност са својом просторном 
димензијом везано је за распоред активности у простору и за њихове димензије у 
комбинацији локaлне функције и физичких објеката и становништва (Петрић и Милинковић, 
2017). С појавом нових дигиталних технологија и развојем софтвера за унапређење рада у 
области урбаног планирања и архитектуре, било је логично искористити предности истих и 
прећи са 2Д на 3Д просторни приказ. 3Д просторни приказ омогућава лакше сагледавање и 
разумевање просторно наслеђених конфликата и/или лоше дефинисаних потенцијалних 
решења, што за резултат има ефикаснији приступ у току самог процеса изналажења праве 
просторне димензије плана. ВР технологија омогућава корисницима да доживе виртуелно 
окружење које је изоловано од стварног света и уроњено у други простор где корисници могу 
да га истражују својим чулима, док АР технологија визуелног доживљаја дозвољава 
суперпозиционирање дигиталног садржаја (3Д модела) у стварно окружење. 
 

https://suteki.io/en/stad-och-fastighet/
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Примена ВР у урбанистичком планирању 
 
Главне карактеристике Виртуелне реалности су (1) интерактивност - степен до којег 
корисници могу радити и добити повратну информацију у симулираној околини; (2) присуство 
– у смислу обима присуства корисника у симулационом окружењу; (3) аутономија – као вид 
нивоа степена кретања објеката у виртуелном окружењу заснован на физичким законима 
(Boulos et al., 2017). Планирање, реконструкција и визуeлизација амбијенталних целина у 
урбанистичком планирању, помоћу техника ВР-а омогућава сагледавање истих под 
различитим условима и могућим сценаријима. 
Интерактивни свет створен на овај начин омогућава потенцијалном инвеститору/купцу да 
стекне бољи увид у чак и најиновативније пројекте. Користећи се неким од наглавних сетова, 
од Oculus Rift сета, HTC Vive до Samsung Gear ВР-а сета, корисници могу препознати 
структурне проблеме и решити их пре него што се крене на следећи ниво пројектовања, 
штедећи при томе и време и новац. 3Д модел такође обезбеђује тренутно сагледавање 
комплексних просторних структура и физичких маса, запремина, висина, раздаљина и сл. 
Могуће је урадити и неке друге анализе унутар виртуелног окружења, које је отежано у 
реалном окружењу због тешке приступачности и у том смислу примена ВР технологије је 
неопходна и на пољу: 

- Планирања транспорта и управљању саобраћајем;  
- Приказу инфраструктурних решења, укључујући аутопутеве, одвод и комуналне 

услуге;и 
- Процени ризика од поплава, речног и обалског инжењеринга, услуга конструкције и 

изградње објеката. 
Пројектантски тим из студија Sitopoland, као независни производ високог квалитета користи 
комбинацију сопствених 3Д технологија као и проверених решења доступних на тржишту 
(Unity 3D и Cesium). Када су подаци представљени визуелизацијом у реалном времену, они 
постају јасни и тачни, што значајно повећава ефикасност приказа података (Сл. 4). 
Покретање симулације активности која ће се касније спроводити омогућава високу 
прецизност предвиђања утицаја било ког решења које се може користити. Међутим, оно што 
је важно је да се њима једноставно и интуитивно може управљати и помоћу мобилних 
уређаја.  
 

Сл.4 Пример визуелизације у реалном времену - Планирање саобраћајних токова и транспорта 
Извор: http://www.sitopoland.com/real-time-visualization#screenshots 

 
Примена АР у урбанистичком планирању  
 
Примена проширене реалности је вишеструка, не само у сфери архитектуре и урбанистичког 
планирања, већ и у свакодневном животу људи, потрошача, купаца на интернету, у 
индустријској грани и дизајну, као и за потребе развоја туризма. Као пример, биће описано 
коришћење апликације ARCity - AR Navigation (Сл. 5), која омогућује упознавање са преко 
300 градова широм света, користећи се проширеном реалношћу. Након инсталације 
апликације на мобилном телефону путем сајта www.blippar.com потребно је изабрати 
дестинацију, одмакнути екран телефона и следити путању стрелица приказаних у 
проширеној стварности. Уз нагнути телефон уназад у било ком тренутку могуће је вратити 
стандардну мапу града на екран. Када се истражује град или постоји потреба да се стигне на 
одређену локацију, могуће је видети називе улица и имена зграда, као и називе ресторана, 

http://www.sitopoland.com/real-time-visualization#screenshots
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музеја и познатих знаменитости. Савет је да се апликација за најбоље искуство користи на 
отвореном простору, у граду или на месту које чини дато одредиште. 
 

 
 

Сл. 5. Примена апликације АР у градском окружењу 
Извор: https://www.blippar.com/blog/2017/11/06/welcome-ar-city-future-maps-and-navigation 

  
Примери ВР из праксе аутора 
 
Коришћење 3Д приказа у архитектонском и урбанистичком планирању се примењује још од 
појаве 3DCAD (Computer-aided design) технологије током 80-тих година. Оно што претходи 
примени Виртуелне реалности јесте техничка припрема у виду израде 2Д и 3Д модела 
предметне локације, као и прикупљање неопходних података, анализе физичког простора 
кроз вертикалну и хоризонталну регулацију. У наставку рада дат је приказ 3Д моделовања 
стамбено-пословног дела града Мелбурна, за који је инвеститор захтевао што реалнију 
слику затеченог стања у простору. Први корак је била дигитализација подлоге преузете са 
Google Map – a или NearMap –a (Сл.6a, 6б). 
 

 
Сл. 6a Ортофото снимак локације Johnston St Abbotsford, Мелбурн,Аустралија 

Сл. 6б 3Д приказ (Sketch-Up програм) 
Извор: рад аутора 

 
Крајњи производ су 2Д и 3Д прикази дате локације, који су се даље користити у процесу 
пројектовања и планирања, а у циљу сагледавања волумена у простору и могућности које се 
желе урбанистички и плански унапредити и/или конфликтима који се желе избећи. Овакав 
вид 3Д приказа просторне целине и објеката мора претходити употреби у Виртуелној 
Реалности (Сл.6ц). 
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Сл.6ц 3Д приказ уличног фронта на локацији Johnston St Abbotsford, Мелбурн,Аустралија  
(Sketch-Up програм) 
Извор: рад аутора 

 
Виртуелна реалност је заправо само медиј којим се технички омогућује лакше сагледавање 
физичког простора. Управо због тога се и тежи што прецизније технички обрађеном 3Д 
приказу архитектонских објеката и/или ширег просторног окружења. Изузетно је важно за 
објекте и просторне целине које су под заштитом да 3Д модел буде идентичан постојећем 
објекту, што је један од предуслова за квалитетни приказ у Виртуленој Реалности. 
Реконструкција и очување културног наслеђа, умногоме подразумева стварање неких 
виртуелних објеката, давање информација и визуелног материјала за истраживање историје 
налазишта. (...) 3Д реконструкција се развија у два правца: као креирање презентационих 
(туристичких и рекреативних) реконструкција, дајући кориснику приближну представу о 
објектима; и као реконструкција истраживања, и решавање интердисциплинарних задатака у 
области очувања културне баштине (Nikonova et al., 2017). 
 
Могућности примене и развоја ВР у урбанистичком планирању у Србији 
 
Прва ВР конференција у Србији је одржана 25.августа 2018. године у београдском Стартит 
Центру, где су посетиоци били упознати са свим предностима коришћења ВР технологије из 
различитих домена ИТ индустрије, видео игара, уметности, медицине и архитектуре. Србија 
системски унапређује своје капацитете и иде у правцу успешног коришћења потенцијала 
дигиталне технологије. Један од примера имплементације ВР у урбанистичком планирању је 
Урбанистички пројекат обалоутврде дуж десне обале Дунава од постојеће обалоутврде у 
Земуну до Пупиновог моста (Сл. 7), у сарадњи Института за архитектуру и урбанизам Србије 
и Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду, департмана за архитектуру и 
урбанизам (в. Sidjanin, 2019). Рад је био презентован на 27. Салону урбанизма у Руми, у 
категорији „Дигиталне технике, дизајн и продукција у урбанизму; медијска презентација 
урбанизма и архитектуре―, у форми 3Д анимације – у недостатку техничких могућности за 
презентацију ВР технологије – и награђен је првом наградом. 
 

 
 

Сл. 7 3Д приказ-сегмент 1 (Unity 3D, Unreal Engine) 
Извор: ФТН, Нови Сад 
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Примена ВР у урбанистичком планирању представља велики помак у сагледавању простора, 
не само за урбанисте, већ и потенцијалне инвеститоре, локалну управу и грађане који се 
највише и питају за уређење урбаних простора у којима живе. Дигитализација у 
урбанистичком планирању види се и као шанса за унапређење транспарентности процеса у 
различитим фазама израде планских докумената (Čolić, Dželebdžić, 2018). Оно што треба 
нагласити јесте начин на који урбанисти могу приближити предности ВР технологије онима 
који наручују пројекте. Визуелизација тродимензионалним приказом олакшава разумевање 
информација непрофесионалцима. Максимална једноставност и транспарентност су јако 
важни за дигитални систем као инструмент подршке у процесу израде пројеката.  
Један од примера на којем би се могле размотрити могућности и предности примене новог 
вида презентовања стратегија и могућих сценарија развоја у једном простору, јесте свакако 
израда Плана генералне регулације „Пожаревац 1―. У току израде Плана уочени су основни 
проблеми и конфликти у обухвату предметног простора, у виду неправилне уличне мреже, 
недовољне повезаности одређених делова града, великог броја слепих улица, започете 
тачкасте трансформација физичке структуре уз појаву објеката непримерено високе 
спратности и великог волумена, са веома мало зелених и слободних површина и др. 
 

 
Сл. 8а 3Д приказ постојећег стања волумена маса (Sketch-Up програм) 

Извор: рад аутора 
 

3Д модел са детаљно обрађеним визуелним приказом маса и просторних детаља је у већини 
случајева довољан да се осете потенцијална решења и конфликти и/или спрече проблеми у 
току имплементације самог Плана (Сл 8а). У циљу дефинисања најзначајнијих елемената и 
принципа концепције уређења простора у обухвату овог Плана, као што су: повезивање и 
довршавање саобраћајне мреже; афирмација принципа контекстуалне интерполације уместо 
некритичког попуњавања простора и заустављање деградације градског пејзажа посебно 
израженог у центру града; заштита зелених површина и отворених простора и њихово 
очување; уважавање постојеће изграђености и реална процена потреба и могућности даље 
изградње; и подизање архитектонског и пејзажно-архитектонског квалитета грађене средине;  
било би могуће приказати кроз 3Д модел сценарио са жељеним нивоом развијености и 
обликовања простора. Тиме би се умногоме унапредио сам процес усвајања добрих 
решења, приближио процес урбаног планирања свим заинтересованим странама које нису 
професионално потковане одговарајућим знањем, али и финансијски се оправдала дужина 
израде Плана.  
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Сл. 8б 3Д приказ планираног стања волумена маса (Sketch-Up програм) 

Извор: рад аутора 
 

У оквиру пројектног задатка обрађивач није био у обавези да изради 3Д модел подручја које 
улази у обухват Плана, али је имајући у виду могуће користи, модел ипак израђен за део 
обухвата Плана. Препорука која произилази из претходне анализе јесте да би било корисно 
у току израде регулационих планова радити и 3Д моделе и имплементирати технологије 
виртуелне или проширене реалности. У даљим фазама урбанистичке и пројектантске 
разраде, 3Д моделе могуће је имплементирати (Сл.8б), уз неоходне софтверске анимације, у 
проширену реалност (АР) како би се створио потпунији доживљај пројектованог стања у 
простору уз сагледавање свих визура, проверу просторно обликовних целина, однос 
отворених простора, тргова, паркова и изграђене структуре, паркинг простора, дрвореда и 
ширине улица са постојећим и планираним бициклистичким стазама. Примена виртуелне 
реалности је такође оправдана у циљу изналажења просторно оправданих интервенција и 
дефинисања планских решења обрађивача планова, али због компликованије и скупље 
технологије (наочари, наглавни сет и др.), теже га је увести у практичну примену него 
проширену реалност. 
Бавити се урбаним планирањем подразумева сагледавање свих аспеката једног простора, 
укључујући и сагледавање естетске димензије у простору, архитектонских стилова и  
заштиту културног наслеђа. Урбано и просторно планирање јесте један комплексан процес и 
захтева синергију знања и доживљеног простора оних који у њему живе и оних који би у њега 
улагали... 
 
ГИС ТЕХНОЛОГИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА СА ВИРТУЕЛНОМ РЕАЛНОШЋУ - ВРГИС 
 
Дефиниција термина Географски информациони систем (ГИС) на Википедији, описује се као 
систем за управљање просторним подацима и њима придруженим особинама. У најстрожем 
смислу то је рачунарски систем способан за интегрисање, складиштење, уређивање, 
анализу и приказ географских информација. У ширем смислу ГИС је алат „паметне карте― 
који оставља могућност корисницима да постављају интерактивне упите и анализирају 
просторне информације и уређују податке. Прикупљање података и њихова обрада у 
информационом систему је посебна фаза у планском процесу, која је критична због 
потребног новца и времена (Ђорђевић, 2004). Уношењем података у сваку од тематских 
платформи, а затим у сваки од придодатих информативних „лејера― склапа се један узрочно 
последични систем који у потпуности зависи од ажурираности унетих података. Са брзим 
развојем информационих технологија, визуелизација у урбанистичком и просторном 
планирању је постала могућа. ВРГИС је технологија која укључује ГИС и виртуелну 
стварност (ВР), комбинујући 3ДГИС и интернет оријентисани ГИС (Веб ГИС). Заснован је на 
различитим уређајима за интеракцију између човека и рачунара (Haklay, 2002). 
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Примена ВРГИС-а 
 
Есри Лаб (Esri Labs) је једна од иновативних платформи за повезивање нових технологија са 
актуелним пројектима виртуелног света. Есри Лаб је произвео апликацију ArcGIS 360 VR. 
Ова апликација омогућава да се веома лако и брзо уђе у нови свет 3Д градског приказа и 
моделе са могућношћу одабира сценарија различитог урбаног дизајна истог призора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сл. 9. Приказ урбаног дизајна у CityEngine-у 
Извор: https://www.esri.com/arcgis-blog/wp-content/uploads/2020/06/pbr_viewport_16_9.jpg 

 
CityEngine представља софтверску апликацију за тродимензионално моделовање и 
подржава креирање детаљних 3Д модела градова (Сл. 9). Комплетна база мапа и 3Д модела 
креирана помоћу софтвера за 3Д моделовање се налази на онлајн платформи ArcGIS. 
Овакав систем отворене платформе (виртуелног облака) омогућава коришћење апликације 
без повезивања са рачунаром, довољан је сет бежичних слушалица и паметни телефон 
(Smart phone). Коришћењем ArcGIS 360 VR, омогућен је квалитетнији визуелни доживљај 
урбанистичких пројеката и планова, сада доступан потенцијалним инвеститорима и локалној 
управи, али и грађанима у процесу сагледавања предности и мана пројекта, на лицу места, 
али у виртуелном свету, као да је пројекат већ реализован. 
 
ЗАКЉУЧАК 
 
Дигитализација, као један од предуслова за примену нових технологија у урбанистичком 
планирању, како наводи Џон Ван Ден Хоф (Hof, 2016) ће успети само ако су вештине и 
очекивања грађана и предузетника укључени изричито и континуирано. То значи да 
дигитални систем не сме бити постављен из перспективе управљачког тима, већ из 
перспективе корисника. Доступност информација је основни захтев, али још увек није 
довољан за 'равноправне услове' за грађане и власти. Информације ће морати да буду 
објављене на такав начин да чак и неквалификован корисник може бити равноправан 
партнер за дискусију. А то је могуће само када се подаци прикупљају према информацијама 
у складу са начином како их грађани перципирају (Hof, 2016). Са појавом нових дигиталних 
технологија и развојем нових софтвера за унапређење рада у области урбаног планирања и 
архитектуре, било је пожељно у једном тренутку прећи са 2Д приказа на 3Д приказ. Пуно је 
реализованих, а још више оних пројеката који су у току могуће интеграције различитих 
дигиталних технологија везани за архитектонско пројектовање, урбанистичко и просторно 
планирање, ВР и АР визуелизације.  
Несумњиво је да ће примена ових алата унапредити ниво разумевања оних који пројектују, 
урбаниста и планера, потенцијалних инвеститора, локалне управе и грађана. Да ли ће и у 
којој мери цео систем развоја и напредак у иновативно технолошком смислу фунционисати, 
умногоме зависи од заинтересованости и финансијске подршке наручилаца и разумевања и 
организационе подршке државне управе и локалних самоуправа. 
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ПЛАН ОДРЖИВЕ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ ГРАДА ШАПЦА 
 
      
 
УВОД 
 
План одрживе урбане мобилности града Шапца (у даљем тексту: ПОУМ) је стратешки 
документ који подстиче и развија одрживе облике кретања и представља основ за развој 
саобраћајне мреже градског подручја града Шапца. Документ се доноси за период 2020-
2027.године. ПОУМ је комплементаран документ Генералном урбанистичком плану Шапца, 
који се такође израђује ове године (2020.), обзиром да сагледава везу свих 5 приградских 
насеља са градским језгром. Овај документ је израђен у сарадњи са Сталном конференцијом 
градова и општина и део је пилот пројекта који има за циљ промоцију теме урбане 
мобилности у Србији.  
Иако је одлука о изради ПОУМ-а донета крајем 2018.године, а сам документ израђен током 
2019.год и 2020.године, то не значи да смо чекали са спровођењем мера које унапређују 
одрживе видове кретања. Град Шабац је у претходних 5 година спровео бројне 
инфраструктурне радове који су унапредили пешачку и бициклистичку мрежу, а овај 
документ ће помоћи да на квалитетан и систематичан начин пратимо унапређење одрживих 
видова кретања у наредном периоду. 
 
ПЛАН ОДРЖИВЕ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ- ДЕФИНИЦИЈА И ЗНАЧАЈ 
 
План одрживе урбане мобилности је стратешки, плански документ за развој одрживог начина 
кретања, у складу са смерницама4 и правилима Европске Уније. Крајњи циљ овог стратешког 
документа је, да, кроз задовољавање потреба становника, јавног и приватног, пословног 
сектора, обезбеди бољи квалитет живота на предметној територији. Израда ПОУМ-а се 
заснива на савременој планерској пракси, која подразумева велику партиципацију грађана, 
међусекторску сарадњу, праћење и евалуацију предложених решења. 
 

 
Слика 1: приказ приоритета у кретању  

                                                
1 Бојан Алимпић, ма.инж.арх, ЈП ''Инфраструктура Шабац'', e-mail: bojan.alimpic@gmail.com, 
2 Јана Богдановић, ма.инж.арх, ЈП ''Инфраструктура Шабац'', e-mail: janabogdanovic92@yahoo.com   
3 Ксенија Лукић, ма.инж.арх , ЈП ''Инфраструктура Шабац'',  e-mail: ksenijalukic@yahoo.com,    
4 https://www.eltis.org/mobility-plans/guidelines-developing-and-implementing-sustainable-urban-mobility-plan-
2nd-edition 

mailto:bojan.alimpic@gmail.com
mailto:janabogdanovic92@yahoo.com
mailto:ksenijalukic@yahoo.com
https://www.eltis.org/mobility-plans/guidelines-developing-and-implementing-sustainable-urban-mobility-plan-2nd-edition
https://www.eltis.org/mobility-plans/guidelines-developing-and-implementing-sustainable-urban-mobility-plan-2nd-edition


 
 
I Град и урбанизам у контексту светских перспектива и глобалних токова 
 

 164 

Зашто се користи термин мобилност уместо саобраћај? На нивоу Европе је примећено да се 
саобраћај врло често поистoвећује са аутомобилским саобраћајем (не ни са свим 
моторизованим, већ баш аутомобилским саобраћајем), те да се тиме други начини 
транспорта занемарују. 
Сврха ПОУМ-а је да успостави стратешки оквир за урбани развој у домену урбане 
мобилности, те да се поставе, конкретизују и реализују циљеви кроз одређене пакете мера. 
Приступ ПОУМ-а је више холистички него инжењерски, јер тему саобраћаја доводи у везу са 
животном средином и економским развојем. Одржива мобилност значи инверзију приоритета 
у односу на традиционалан приступ у планирању саобраћаја. Као што је на шеми сликовито 
приказано, редослед приоритета је следећи: активна мобилност – пешаци, бициклисти, 
тротинети, ролери, скејтови, е-тротинети; јавни превоз, аутомобили (слика 1). 
 

Традиционално планирање градског 
саобраћаја 

Одрживо планирање градског саобраћаја 

Главни предмет поступка је инфраструктура Инфраструктура је један од начина постизања 
циљева 

Пројектно планирање Стратешко и циљно планирање 
Нетранспарентно одлучивање Транспарентно одлучивање са укључивањем 

јавности 
Главни циљеви су проток и брзина моторног 
саобраћаја 

Главни циљеви су доступност садржаја и 
квалитета живота 

Фокусирање на аутомобиле Фокусирање на човека 
Интензивно инвестиционо планирање. 
Пројектовање скупих инвестиција. 

Трошковно ефикасно планирање. Паметно и 
штедљиво пројектовање. 

Задовољавање потреба моторног саобраћаја Управљање потребама моторног саобраћаја 
Фокусирање на велике и скупе пројекте. 
Пројектовање појединачних улица без 
разматрања целокупног система мобилности 
у граду. 

Фокусирање на ефикасно и постепено 
побољшање. Пројектовање делова, који се 
уклапају у свеобухватни систем мобилности у 
граду. 

Домен саобраћајних инжењера Интердисциплинарност, интеграција сектора: 
просторно уређење, екологија, здравље, 
економија... 

Избор саобраћајних пројеката без стратешке 
процене 

Статешке процене варијанти обзиром на 
постављене циљеве 

Табела 1: упоредни приказ традиционалног и новог приступа планирању саобраћаја 
 
ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПОУМ-А ГРАДА ШАПЦА 
 
ПОУМ града Шапца се израђује у оквиру пројекта ''Одржива урбана мобилност у градовима и 
општинама Србије'', финансираног од стране Немачке техничке сарадње у оквиру Отвореног 
регионалног фонда за енергетску ефикасност (ГИЗ ОРФ ЕЕ), а који спроводи Стална 
конференција градова и општина, која је у марту 2019.године расписала јавни позив за 
техничку помоћ при изради ПОУМ-а. Циљ пројекта је јачање капацитета локалних 
самоуправа у области планирања одрживе урбане мобилности, а посебно пружање подршке 
граду у припреми Плана одрживе урбане мобилности. Под јачањем капацитета у смислу 
овог споразума подразумева се обука запослених у градској администрацији и локалним 
јавним предузеђима на тему одрживе урбане мобилности, првенствено едукација за 
припрему и спровођење Плана одрживе урбане мобилности у складу са методологијом 
развијеном и прихваћеном од стране Европске комисије (ELTIS). 
 
Путем јавног позива су одабрана два града, Пирот и Шабац, те је од стране СКГО 
обезбеђена техничка и експертска помоћ у креирању документа. Оба града имају на 
располагању експерта из области урбане мобилности и експерта из области саобраћаја који 
их води кроз процес израде ПОУМ-а. СКГО такође пружа помоћ у организацији радионица и 
комуникације, како чланова Комисије за урбану мобилност међусобно, тако и канала 
комуникације са грађанима. Меморандум о сарадњи у изради ПОУМ-а између града Шапца и 
Сталне конференције градова и општина је потписан у априлу 2019.године. Меморандум о 
разумевању остаје на снази 12 месеци од датума његовог ступања на снагу и може бити 
продужен у складу с обостраном сагласношћу СКГО и Града. Након истека рока важења овог 
споразума, обе стране су сагласне да наставе сарадњу у области одрживе урбане 
мобилности, у складу са својим реалним могућностима и капацитетима, а посебно у погледу 
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стављања на располагање искустава и стечених знања радним телима СКГО и посредно, 
осталим чланицама СКГО. 
 
Одлука о приступању изради Плана одрживе урбане мобилности града Шапца је усвојена на 
седници Скупштине града Шапца 28.09.2018.године5, План одрживе урбане мобилности је 
одлуком дефинисан као стратешки документ који на свеобухватан начин приступа анализи 
саобраћаја, уочава проблеме и предлаже конкретне пакете мера за превазилажење тих 
проблема и за достизање визије и циљева који су постављени ПОУМ-ом.  
 
На градском нивоу је формирана Комисија за урбану мобилност града Шапца, коју чине:  

 представници градског руководства;  
 представници локалног Координационог тела за безбедност саобраћаја града 

Шапца;  
 представници саобраћајне полиције;  
 представници различитих релевантних одељења градске управе;  
 саобраћајни инспектор;  
 еколошки инспектор;  
 представници Сектора за изградњу и управљање путевима ЈП ''Инфраструктура 

Шабац'';  
 представници Техничке школе Шабац;  
 експерти за ГИС;  
 представници Завода за јавно здравље;  
 представници радног тима ПОУМ-а (Служба за просторно и урбанистичко планирање 

ЈП ''Инфраструктура Шабац'');  
 
Одлуку о формирању Комисије је донео градоначелник града Шапца. Разноврстан тим по 
структури и стручним профилима има за циљ да са што више аспеката сагледа тему 
мобилности. Израда овог документа је поверена Служби за просторно и урбанистичко 
планирање из Јавног предузећа ''Инфраструктура Шабац'', где се радни тим састоји од 
урбаниста- архитеката и саобраћајних инжењера, уз координатора радног тима. 
 
У току израде ПОУМ-а су прибављани подаци од релевантних институција, одељења 
градске управе и јавних предузећа: Одељење саобраћајне полиције ПУ у Шапцу, комунална 
полиција, Агенција за безбедност у саобраћају, такси превозници и удружења, превозници 
јавног превоза: ''Мачва експрес'', ''Мики турс'' и ''Дуга Петловача'', Одељења за друштвене 
делатности ГУ Шабац. У току израде документа је остварена сарадња са невладиним 
сектором, нарочито невладиним организацијама које се баве темом бициклизма и екологије: 
НВО ''Вози улице'' и НВО ''Европски центар за екологију'', али и Предшколском установом 
''Наше дете'', основним и средњим школама на територији обухвата ПОУМ-а. 
 
Грађани су о изради ПОУМ-а обавештени путем медија, на званичном сајту града, на 
друштвеним мрежама града и Тела за координацију послова безбедности саобраћаја града 
Шапца и непосредно, током трајања Европске недеље мобилности и на Шабачком вашару, 
главној градској манифестацији на нивоу града.  
 
Анализа проблема, дефинисање визије, циљева и конкретних акционих планова су рађени 
на заједничким радионицама са експертима. 
 

                                                
5 (број скупштинске одлуке: 020-197/2018-14, објављено у ''Сл.лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева'', бр. 23/18). 
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Слике 2 и 3: радионице одржане у Шапцу са експертима и представницима СКГО и ГИЗ-а 

 
АНКЕТА ГРАЂАНА ШАПЦА О НАВИКАМА У КРЕТАЊУ 
 
Током септембра и октобра 2019.године је спроведена анкета о навикама у кретању грађана 
Шапца, која је за циљ имала прикупљање сета информација о: 

 Дистрибуцији кретања према сврси кретања 
 Расподели кретања према начину превоза 
 Социо-економским карактеристикама домаћинстава и повезаности са навикама у 

кретању 
 Ставовима грађана о различитим видовима транспорта 
 Препрекама у коришћењу различитих видова транспорта 

Грађани су такође могли да изнесу сугестије и коментаре на тему саобраћаја и кретања у 
граду. Близу 1400 грађана је анкетирано током 30 дана, што је дало квалитетан увид у 
навике када је кретање у питању. Пристигле сугестије (најчешће писане) од грађана смо 
груписали у 5 категорија: пешачење, бициклистички саобраћај, јавни превоз, аутомобилски и 
стационарни саобраћај, санкционисање и казнене мере. 

 
Закључци о мобилности Шапчана на основу анкете: 

 Пешачење представља доминантан вид кретања 
 Разлози зашто се бицикл користи мање јесте неразвијена бициклистичка 

инфраструктура и осећај несигурности у саобраћају 
 Јавни превоз се у огромној мери користи за кретања између приградских насеља и 

центра града, док је у самом граду недовољно развијен 
 Аутомобил је најзаступљенији избор кретања од/до посла (недостатак фреквентности 

јавног градског превоза у централном градском подручју) 
 
Позитивни аспекти урбане мобилности на нивоу града, обрадом анкете, показали су велики 
проценат пешачења и бициклирања у укупном броју дневног кретања (проценат који је већи 
и од коришћења аутомобила како од стране возача, тако и од стране путника). На овакву 
расподелу дневних кретања је утицало: равничарска конфигурација терена, активна пешачке 
зоне и релативно широка регулација улица у центру града. Такође, врло је важна и навика 
људи да користе бицикл као начин превоза.  
Резултати анкете су нам дали упориште за дефинисање мера окренутих развоју 
бициклистичке и пешачке мреже. 
 
ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ 
 
Желимо град који обезбеђује висок ниво квалитета живота Шапчанима, кроз бољу 
саобраћајну повезаност свих делова града у складу са принципима одрживости, уз нове 
услуге са смањеним негативним утицајем на животну средину. Град у коме сви грађани имају 
једнаке могућности за неометано и безбедно кретање, као и за учешће у процесу доношења 
одлука и креирању свог града.  
Град Шабац има праксу у партиципацији свих учесника, како грађана тако и свих интересних 
група, у процесу израде планских докумената што доводи до креирања квалитетних јавних 
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простора и стварања урбаног окружења по мери човека. Визија Плана одрживе урбане 
мобилности је стварање града који је приступачан свим грађанима, независно од старости, 
пола, физичких способности и економског статуса. Заправо, План одрживе урбане 
мобилности треба да доведе до промене културе понашања учесника у различитим 
одрживим видовима саобраћаја кроз мере и активности које град континуирано спроводи.  
Шабац је град који грађани сами креирају, град који је безбедан, град који је наклоњен 
људима.  

 
Дугорочни циљеви  

 развој града по мери човека на одржив начин; 
 побољшање здравља; 
 осигуравање друштвеног напретка; 
 побољшање квалитета живота; 
 ефикасна заштита животне средине (смањење негативног утицаја саобраћаја на 

животну средину); 
 промена свести свих учесника у саобраћају; 
 партиципација грађана у планирању; 

 
Специфични циљеви или задаци 

 Повећати приоритет решавања проблема пешачења - кроз унапређење пешачког 
саобраћаја, подизање квалитета постојећих пешачких површина, изградња 
недостајућих тротоара, проширење постојеће пешачке зоне, уређење нових тргова, 
скверова и других јавних простора, мотивација и едукација грађана о пешачењу као 
најједноставнијем, најбржем и најздравијем начину кретања; 

 Бициклисти као приоритет – унапређење бициклистичке инфраструктуре, 
реконструкција постојећих и изградња недостајућих трака и стаза (изградња на рачун 
ширине коловоза, паркинг простора итд.); увођење нових услуга (rent-a-bike, shared 
bike, bike boxes...); опрема за бициклистички саобраћај; 

 унапређење услуга јавног превоза; 
 унапређење управљања паркирањем; 
 смањење удела приватних аутомобила у видовној расподели саобраћаја (степена 

моторизације); 
 смањење броја саобраћајних незгода. 

 
Наведени циљеви су затим разложени на конкретне циљеве за сваки вид кретања 
(саобраћаја) и индикаторе. 
 

      
Шема 1: Шематски прикази видовне расподеле из 2004. и 2019.године за Шабац 

 
На основу графичког приказа видовне расподеле из 2004. и 2019.године, видљиво је велико 
смањење пешачких кретања (са 56% на 40%), повећање бициклистичког саобраћаја (са 13% 
на 16%), благо повећање јавног превоза (са 4% на 8%) и значајно повећање коришћења 
путничког аутомобила (са 27% на 34%). На основу ових података, направљени су различити 
сценарији развоја саобраћаја у будућности, са пројекцијом за 2027.годину. Дате су 3 
варијанте: 

 негативан сценарио- подразумева да се наставе досадашњи трендови;  
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 умерени сценарио- делимично се коригују досадашњи негативни трендови; 
 оптимистични сценарио- коригују се досадашњи трендови; ово је сценарио који смо 

одабрали за град Шабац. 
 

 
Шема 2: Одабрани сценарио за Шабац до 2027.године 

 
Циљ је да до 2027. године у укупној расподели путовања одрживи видови саобраћаја буду 
заступљени са 71%, а коришћење приватних аутомобила са 29%. Очекују се корекција 
досадашњих трендова, у корист видова одрживог саобраћаја и то: зауставити опадање 
пешачења, повећати удео бициклистичког саобраћаја за 3%, возила на електрични моторни 
погон за 2% и јавног превоза 5%. Највише мера и активности се односи на побољшање 
система јавног превоза, који на градском нивоу практично не постоји. 
 
ВРСТЕ ОДРЖИВОГ КРЕТАЊА И АКЦИОНИ ПЛАНОВИ 
 
Најважнији део ПОУМ-а су акциони планови у којима се дефинишу: општи циљ, специфични 
циљеви и мерљиви индикатори којима проверавамо успешност задате мере. Осим тога, 
табела са акционим планом садржи и изворе финансирања, ко је одговоран за спровођење, 
као и годину завршетка дате мере. Сваки вид кретања је добио свој акциони план. 
 

 Пешачење као активан вид кретања 
Пешачење се у пирамиди одрживих видова транспорта налази на првом месту. Пешачење 
представља најприроднији облик кретања и онај који људи прво савладају. Не заборавимо 
да је пешачење најјефтинији и најздравији вид транспорта. 

 
Слика 4: Приказ једне од мера из акционог плана за пешачење 

 
 Вожња бициклом као активан вид кретања 

 
Слично пешачењу, и вожња бицикла представља одржив и здрав начин кретања и посебно 
је погодан за брзе, градске релације. Шапчани имају дугу традицију у коришћењу бицикла 
као превозног средства, што је највероватније последица равничарске конфигурације терена 
која подржава овакав вид кретања.  
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Слика 5: Приказ дела акционог плана за развој бициклистичког саобраћаја 

 
 Јавни превоз 

Јавни градски превоз представља одржив, еколошки, јефтин и ефикасан начин кретања 
људи. Он је одржива алтернатива колском саобраћају јер је просторно ефикасан, знатно 
еколошки прихватљивији и економски исплативији.  

 Моторни саобраћај 
Савремени трендови који су везани за одрживи развој градова, планирање и употребу јавних 
површина намећу тежњу ка смањењу моторног саобраћаја и дефинисању простора за друге 
видове кретања. Важан сегмент моторног саобраћаја је и паркирање, односно стационарни 
саобраћај. 
 
БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ 
 
У укупној расподели путовања превоз аутомобилом, по анкети спроведеној 2019. године, је 
износио 34%. Циљ је да до 2027. године овај вид превоза буде заступљен 29% у укупној 
расподели путовања, да се смањи број саобраћајних незгода и да нема погинулих лица. 
Обзиром да постоји тенденција пораста броја регистрованих возила и самим тим већи број 
возила на улицама стварају се услови за повећање броја повређених и погинулих у 
саобраћају. Међутим, према подацима Агенције за безбедност саобраћаја, већина 
индикатора је уједначена и на истом нивоу од 2014-2019 те године. Број саобраћајних 
незгода се креће око 520 годишње, а број погинулих у саобраћају је од 14-17 особа годишње. 
Разлог у одржавању уједначеног броја незгода у условима константног повећања броја 
возила у саобраћају су измене закона повећање казни, ригорозније тестирање возача, 
интервенције на саобраћајницама у циљу смањења брзине кретања итд.  
 
Мере којим се овим планом може утицати на смањење саобраћајних незгода се могу 
поделити у неколико стратешких смерова: 

 Смањење броја возила у граду, 
 Смањење брзине кретања возила у густо насељеним срединама, 
 Промоције алтернативних видова кретања,  
 Интервенције на саобраћајницама (урбани дизајн као алат за безбеднији саобраћај), 
 Едукација грађана 

Оправдано се намеће потреба за унапређењем инфраструктуре одрживих видова 
саобраћаја и за појачаним превентивним радом са грађанима, а почевши од деце 
предшколског и школског узраста. 
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Слика 6: Локације саобраћајних незгода на териоторији града (Извор МУП РС, ПУ у Шапцу, 

уступљени подаци одељењу за ГИС градске управе Града Шапца) 
 
УТИЦАЈ САОБРАЋАЈА НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Према Локалном еколошком акционом плану за град Шабац, као један од главних узрочника 
загађења ваздуха је наведен саобраћај, односна моторна возила. 
На територији Града Шапца се спроводи вишегодишњи континуирани мониторинг квалитета 
ваздуха на пет мерних места од стране акредитоване и овлашћене лабораторије Завода за 
јавно здравље Шабац. У Шапцу постоји и аутоматска мерна станица Агенције за заштиту 
животне средине, али се ти резултати могу посматрати само информативно, јер Агенција као 
орган државне управе није и не може бити акредитована, по међународним стандардима. 
 
Систематска мерења основних и специфичних загађујућих материја обављају се 
континуирано на мерним местима која чине мрежу мерних места. Мерењем се прате 
концентрације: сумпордиоксида СО2, азотних оксида NОx, амонијака NH3, хлороводоника, 
чађи и таложних материја. Од 2010. године започето је праћење приземног озона О3 и 
фракција суспендованих честица PM2,5 и PM10. Резултати мониторинга показују да је стање 
квалитета ваздуха у Шапцу задовољавајућег квалитета. 
Локална самоуправа је веома прецизно дефинисала свој проблем са загађењем ваздуха које 
потиче од: 

• коришћења фосилних горива за загревање; 
• коришћење неефикасних грејних уређаја за загревање у индивидуалним ложиштима; 
• транзитног и градског саобраћаја (лоша саобраћајна решења, немање обилазнице, 
застарео возни парк). 

Упркос мониторингу загађења од стране републичких и градских служби, који недвосмислено 
указује на то да је саобраћај један од главних генератора загађења ваздуха, делује као да тај 
проблем није освешћен међу Шапчанима. Висок степен моторизације у граду се директно 
одражава на квалитет ваздуха и ниво буке. Значајан негативан фактор је застарелост возног 
парка, како приватних аутомобила, тако и јавног превоза. Просечна старост возила 
(путничког аутомобила) у Србији износи 16 година, а занемарљиво мали број њих користи 
еколошка горива. Међутим, власници аутомобила не схватају озбиљност овог проблема и у 
Шапцу се сматра да већина загађујућих честица у ваздуху потиче од индустрије, иако 
мерења показују другачије. 
 
Бука се сматра једним од већих проблема живота у сваком урбаном подручју, па тако и у 
Шапцу. Прекомерно загађење буком веома неповољно утиче на функционисање организма и 
омета свакодневне активности.Највећи узрочник буке је саобраћај. 
Имајући ово у виду Градска управа града Шапца је ангажовала Завод за јавно здравље 
Шабац да уради мерење нивоа буке у граду на отвореном простору (пет зона по два мерна 
места, укупно 10 мерних места), односно 5 мерних места у току 24h у пет термина мерења у 
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три референтна временска интервала мерења (два у дневном, једно у вечерњем и два у 
ноћном), распоређених у осам месеци. 
Неопходно је предузети следеће: 

 Предвидети мере заштите од буке на фреквентним раскрсницама (мониторинг 
показује да бука од возила прелази све граничне вредности за сва мерна местау 
Шапцу) 

 Контрола аерозагађења на великим раскрсницама у урбаном подручју 
(бензо(а)пирен) 

 Изградња инфраструктуре која подржава одрживије модалитете транспорта 
(бициклистичке стазе, др)  

 модернизација возног парка јавног превоза кроз еколошки прихватљива возила, 
 информисање грађана о стању животне средине 

 
ИЗВЕДЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МЕРЕ ДО 2020.ГОДИНЕ 
Обзиром да израда ПОУМ-а захтева неко време, Град је основна начела већ почео да 
уграђује у планерска решења која се односе на уређење града. Поред мера за развој 
инфраструктуре која подстиче одрживе начине кретања, урађено је и неколико мера које 
демотивишу коришћење неодрживих и нееколошких кретања аутомобилима.  
Ужи центар града је у претходних 5 година потпуно преобликован, уз 2 нова градска трга, као 
највидљивији елемент промене. 
 
Радови на унапређењу инфраструктуре  
(градско продручје) 

 
2015: 
1. Реконструкција Трга Шабачких жртава 
2. Реконструкција раскрснице испред Дома 
војске и претварање у кружни ток 

 
2016: 
3. Реконструкција и уређење Цветног трга 
4. Реконструкција Великог парка 
                                                                            
2017: 
5. Реконструкција парка код Соколског дома 
– ул. Косте Абрашевића 
 
2019: 
6. Реконструкција раскрснице између  
улица Карађорђеве и кнеза Милоша 
7. Системска реконструкција пешачких 
прелаза испред школа и вртића 
8. Реконструкција Сремске улице 
9. Винаверов трг 
10. Реконструкција улице краља Петра 
11. Увођење нових тротоара у приградским 
насељима 
12.Реконструкција улица које су предвиђене 
за нове трасе јавног превоза 

Слике 7 и 8: Трг шабачких жртава и Раскрсница Кнеза Милоша- Карађорђева 
 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОУМ-А 
 
Међусекторска сарадња је основа за имплеметацију планираних активности у циљу 
испуњења представљених циљева. Имплементација плана треба да буде координисана, а 
различита одељења Градске управе и јавног сектора би требало да преузму одговорност за 
спровођење и праћење активности, у складу са својим надлежностима.  
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Након што Скупштина града усвоји ПОУМ, Градско веће треба да именује Комисију за 
имплементацију и праћење реализације ПОУМ-а. Чланови Комисије треба да буду 
доносиоци одлука, који представљају град, еколози, јавни и приватни сектор, установе, 
невладине организације и удружења грађана. 
 
Задаци Комисије ће бити следећи: 

 имплементација плана и интегрисање активности са планом развоја града, планове и 
буџете (интегрисање ПОУМ-а у стратешка и планска документа); 

 обезбеђење политичке подршке за спровођење активности; 
 праћење реализације активности и остваривање циљева, предузимање 

одговарајућих мера, уколико се ПОУМ не спроводи и предлагање ревизије ПОУМ-а; 
 годишње извештавање Градском већу о реализацији ПОУМ-а; 
 организовање Европске недеље мобилности и др. 

План одрживе урбане мобилности треба бити анализиран сваке године, у смислу 
одређивања конкретних мера које се спроводе у одређеном периоду уз сарадњу са радном 
групом (одређивање акционих планова које се те године спроводе), а касније и ревидиран 
уколико дође до значајних промена у простору и у другим планским и стратешким 
документима. 
 
Реализација ПОУМ-а треба да буде предвиђена одговарајућим буџетским ставкама, како 
буџета Града Шапца, тако и буџета јавних и образовних институција и Градског савета за 
координацију послова безбедности у саобраћају. За одређене активности и мере могуће је 
обезбедити средства из републичких и међународних фондова, као и кроз јавно-приватно 
партнерство и донације. 
Током периода важења ПОУМ-а информисање и комуникација имају важну улогу и могу се 
остварити информацијама на друштвеним мрежама, као и кроз организовање радионица, 
кампања, презентација на конференцијама, као и другим активностима које укључују 
грађане. План одрживе урбане мобилности града Шапца 2020-2027 биће доступан на сајту 
града. (www.sabac.rs), као и Планови имплементације за сваку годину засебно, како се буду 
израђивали. 
 
ЗАКЉУЧАК 
План одрживе урбане мобилности града Шапца 2020-2027 је на свеобухватан начин 
сагледао навике у кретању Шапчана и понудио сет мера којима ће се достићи жељена визија 
у погледу саобраћаја, као и извршити транзиција ка одрживим видовима кретања. Обзиром 
на спрегу саобраћаја и јавног здравља, као и квалитета животне средине, одрживи приступ 
кретању је једини дугорочно исправан начин обраде ове теме. У наредним недељама нас 
очекује јавна расправа с аграђанима, излагање на гардском већу, а затим и скупштинско 
усвајање. 
Град Шабац ће у пројектованом периоду доследно спроводити мере из акционих планова 
како би обезбедио бољи квалитет живота својих суграђана, што и јесте крајњи циљ овог 
документа. 
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УРБАНИ РАЗВОЈ ГРАДСКИХ ПИЈАЦА У КРАГУЈЕВЦУ – ПОСТОЈЕЋИ 
МОДЕЛИ И МОГУЋА ТРАНСФОРМАЦИЈА 
 
 
 
РЕЗИМЕ 
У раду су разматрани постојећи модели и могуће трансформације модела градских пијаца у 
Крагујевцу у оквиру досадашње урбанистичке документације. Сагледано је претходно урбано 
наслеђе, законски оквир и предложени могући модели реализације за наредни период. Зграда градске 
тржнице у Крагујевцу представља нуклеус урбаног развоја модерног Крагујевца, модел тржнице 
испред свог времена, а своју виталност доказује и у данашњем периоду, с обзиром на савремену 
обнову и унапређење функције. Могућност мултифункционалног коришћења великих градских 
тргова, уз организовање привремених, покретних пијаца је модел коме треба тежити у наредном 
периоду, посебно за простор градског трга и пешачке зоне Продор. Генерални урбанистички план 
града Крагујевца остаје основни плански документ усмеравања свеобухватног развоја свих 
комуналних објеката.  У наредном периоду потребна је израда одговарајућег мрежног плана 
генералне регулације за објекте градских пијаца ради једноставнијег управљања правилима 
грађења и уређења. 

Кључне речи: градске пијаце, градски центар Продор, јавни простори, град Крагујевац 
 
ABSTRACT 
The paper investigates the existing models and possible transformations of the models of market places in 
Kragujevac within the current urban planning documentation. The previous urban heritage, the legal 
framework and possible models of realization for the next period are considered. The building of the city 
market Tržnice in Kragujevac, represents the nucleus of urban development of modern Kragujevac, a model of 
the market ahead of its time, and it proves its vitality in today's period, given the modern renovation and 
improvement of function. The possibility of multifunctional use of large city squares, along with the 
organization of temporary, mobile markets is a model that should be strived for in the coming period, 
especially for the area of the city square and the pedestrian zone Prodor. The general urban plan of the city of 
Kragujevac remains the basic planning document for directing the comprehensive development of all 
communal facilities. In the following period, it is necessary to develop an appropriate network plan of general 
regulation for city market facilities in order to simplify the management of building and landscaping rules. 

Keywords: market place, farmer market, city center “Prodor“, public spaces, City of Kragujevac 
 
 
 
1. УВОД  
 
С обзиром на повећање процента људи који живе у градовима, који данас износи око 55 % 
укупне светске популације (UN DESA, 2018), у наредном периоду питање система 
дистрибуције здраве хране у градовима биће од великог значаја за одрживи урбани развој, 
чему је до сада у урбанистичком планирању недовољно посвећивано пажње (Cabannes & 
Marocchino, 2018). Обезбеђивање приступачности здравој и безбедној храни, унапређењем 
постојећих и развојем нових зелених пијаца кроз систем урбанистичког планирања градова, 
је промовисан у новој Новој урбаној агенди (UN Habitat, 2016). 

Значење речи и етимологија 
Данас се под градском пијацом подразумева уређено, организовано место од стране 
локалне управе за продају махом пољопривредних производа, зар разлику од ранијих 
времена када је то било место трговине свих врста производа. 
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Према Речнику српског језика Матице српске речи пијац и пијаца (2011a, стр. 913) означавају 
место, обично на отвореном простору где продавци продају робу, махом пољопривредне и 
прехрамбене производе, трг, тржница, зелени пијац, зелена пијаца, сточни пијац, сточна 
пијаца; Према Речнику српскохрватскога књижевног језика (стр 417) речи пијац и пијаца 
означавају 1. слободан простор у граду, окружен обично зградама, трг, 2. место где се на 
мало продају и купују животне намирнице и друга роба, тржница, 3. људи који се налазе на 
пијаци, 3. место где се закључују трговачки уговори, тржиште, 4. трговање, трговачко 
пословање, предмет трговине. У етимолошком речнику Петра Скока налазимо објашњење за 
порекло речи пијаца под термином плаца (1971, стр. 672) са значењем равно место где се 
држи сајам, синоним: трг, чаршија, тржница. Далматинско – романски лексички остатак од lat 
platea који је настао од грчког πλατεία – широка улица, поименичан придев πλατύς – широк. 
Упоредиво са тршћанским и словенским placa, преко немачког Plaz, француског place, са 
значењем 1. исто што и пијаца, 2. улица, 3. земљиште пред кућом, око куће, градилиште, 
театар, војно поље, предграђе. Према речнику Вука Стефановића Караџића пијаца (1818, 
стр. 555) је талијанизам са значењем форум, преузет у српски преко Срема, Бачке и 
Бановине. 
Према Речнику српског језика Матице српске реч „трг“ (2011b, стр. 1308) означава 1) 
слободан и (најчешће) раван простор у граду, обично на раскршћу улица; 2) место где се 
продаје или купује, пијаца, отворена тржница; трговиште, град у коме се одржавају вашари, 
сајмови, трговачки центар; архаично роба која се продаје или купује, трговање. 
У етимолошком речнику Петра Скока (Skok и остали, 1971, стр. 498-499, Књига 3) реч трг са 
значењима роба која се тргује, место где се тргује и топоним (феудални трг део испод 
утврђеног дела града или замка), наводе се примери речи са основом трг у Босни и Косову, 
Хрватској (Дубровнику и Загребу), Херцеговини, Лици и Црној Гори и Румунији. Наводи се да 
је порекло речи медитеранско (према Рибезу) а да се може везивати са асирско 
вавилонским tamgaru са значењем купац, на крају закључује се да је балканско-латинско terg 
у 5. веку на дунавском лимесу ушко у праславенски.  
У етимолошком речнику руског језика Макса Фасмера за одредницу трг (торг) (1987, стр. 82 
Том 4) са значењем трговина, тржница, наводи се да потиче из старословенског тръгъ 
(бугарски – търг; српскохрватски – трг; чешки, словачки – trh; пољски – targ) и да је између 
осталог сродно са литванским turgus, летонским tirgus, илирским tergito – преговарач, 
трговац и албанским trege - пијаца. Наводи се пример: речи Трст, Tergeste коју користи и 
Страбон за град Трст, територија некадашње Млетачке републике, са значењем хлебна или 
робна пијаца. Такође у овом речнику одбацују се могуће тезе о преузимању речи из 
германско скандинавског (шведски torg, или данског torv), турског или монголског језика. 
 
2. СВЕТСКИ И ЕВРОПСКИ КОНТЕКСТ РАЗВОЈА ГРАДСКИХ ПИЈАЦА 

 
У савременом енглеском језику разликују се термини farmer market и public market (market 
place). Термин farmer market делом одговара нашој градској пијаци, зелена пијаца, пијаца 
сеоских, сељачких производа, док public market, market place означава концепт који би по 
организацији и форми био ближи нашој вашарској продаји свих врста робе.  
Током осамдесетих и деведесетих година у већини америчких градова градске пијаце су 
биле жртве „модернизације“, глобализације, анонимизације и убрзања савременог живота 
који се ослања на стандардизоване, производе који се нуде у оквиру хипермаркет трговине. 
Бројне пијаце су затворене осим оних које су се одржале као својеврсни фестивали и 
друштвени догађаји, али са мало повезаности са правим пољопривредним произвођачима. 
Слична је ситуација и у већини европских земаља. У Америци и Европи од деведесетих 
година су активни програми на нивоу државе и градова да се одрже локални узгајивачи 
прехрамбених производа, у оквиру малих одрживих фарми на ободу града. Ови програми 
примарно субвенционишу куповину и продају на сељачким, зеленим пијацама. Формирање 
пијаца сеоских производа, сертификованих произвођача из локалног окружења, уз 
обезбеђивање забране продаје накупаца и препродаваца, је у експанзији у Америци и у 
Европи. На овај начин обезбеђује се повећање продаје малих произвођача и ниже цене за 
крајњег купца. Још један разлог за постојање оваквих програма је оживљавање градског 
центра, односно привлачење људи оваквим садржајем (Tyburczy & Sommer, 1983).  
Према Јан Гелу уколико се погледа историја градова, компактна структура средњевековног 
града заснована је на кратким пешачким дистанцама, тргу и тржници која поспешује његову 
функцију као центра трговине и занатства (Gehl, 2010, стр. 9) 
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Марк Франсис сврстава зелене пијаце у иновативне јавне отворене просторе и потпуно их 
изоставља из традиционалних отворених јавних простора, наводећи их као просторе који са 
мало улагања могу да привуку животност и активности у делове града који су недовољно 
посећени (Francis, 1987). 
Данас, услед већег интересовања за здравијим начином живота, здравијом исхраном и 
афирмације концепта робе са географским пореклом, догађа се својеврсна ренесанса 
зелених пијаца у свим деловима света. Такође пијаце се користе као програмско и просторно 
чвориште за економску ревитализацију градских центара великих и малих  градова (Francis & 
Griffith, 2011). Претпоставка да се вирус COVID -19 ове 2020. године раширио целим светом 
са пијаце из кинеског града Вухана и зауставио цео свет, донеће нове промене у 
организацији и подизању општих санитарних услова пијаца. Технолошке иновације и 
трговина путем интернета не могу да замене начин живота и интеракцију директне куповине 
у центру града. 
Градске пијаце су се задржале у Европским градовима у три најчешћа облика – начина 
организације: пијаца на тргу, пијаца у оквиру затвореног простора – пијачне хале и пијаца у 
оквиру улице. Све је већа специјализација пијаца по питању врсте робе која се на њима 
продаје (воће и поврће, месо, риба, цвеће, гардероба, половна роба и сл.) и временског 
термина продаје (посебним данима у години, једном у недељи, сваког радног дана, током 
ноћи и сл). 
Здрава храна и храна која је органски произведена једна је од универзалних вредности 
односно једно од основних људских права – право на адекватну храну, дефинисано 
Универзалном декларацијом о људским правима Уједињених нација из 1948. године, 
односно Међународним пактом о економским социјалним и културним правима из 1966. 
године, који је СФРЈ потврдила 1971. године („Службени лист СФРЈ“, бр. 7/1971). 
У вредносном оквиру пијаца у градовима југоисточне Европе, па и у градовима Србије, 
пијаца је репрезент традиције, културе и менталитета његових становника, то је место 
директне комуникације и размене. Пијаца је добро средство смањења отуђења и јачања 
локалне заједнице обезбеђује нове контакте, блискост и међусобно поверење, на једном 
месту се сусрећу различите групе људи – сусрет села и града, различитих образовних, 
културних и економских нивоа.  
Пијаца као туристичка дестинација – осликава дух места и често прераста у својеврстан 
симбол града. Познате су италијанске пијаце у Фиренци, Венецији или Трсту. Пијаца и 
слободна трговина је прворазредни догађај градског живота. У наредном периоду потребно 
је сачувати концепт пијачне продаје продаваца произвођача због квалитета -  гаранцијом 
географског порекла и ефикасношћу - развијања одрживог концепта развоја – добављањем 
производа који су произведени у близини крајњег потрошача односно смањење трошкова 
транспорта. 

3.  РАЗВОЈ ГРАДСКИХ ПИЈАЦА У КРАГУЈЕВЦУ ОД ОСНИВАЊА ГРАДА ДО ДРУГОГ 
СВЕТСКОГ РАТА 

По Константину Јиричеку – трг је тип средњевековног насеља који одговара византијском 
појму „село-град“ (Јиричек, 1988). У временима настанка Крагујевац је био трг. Место 
размене у жупи лепеничкој. Организовано уз прелаз преко реке Лепенице, значајног пута, 
који је водио долинама Лепенице и Груже,  (сл. 2). Као место одржавања вашара и панађура 
записано је у тапудефтеру, пописној пореској књизи смедеревског санџака 1476. године 
(Bakić, 1972). 

           
Сл. 1 Цртеж Феликса Каница           Сл. 2 Шанац Крагујевац (18. век) 
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Први трг у Крагујевцу, са функцијом градске пијаце, се развио испред капије новог утврђења 
у доба друге аустријске окупације 1718-1739. То је просторни образац  који се сретао код 
низа малих утврђених градова. Да је пијаца дуго била на том месту и после рушења „Шанца“, 
сведочи цртеж Феликса Каница (Феликс, 1985) из 1860. године са јасним приказом трговања 
(сл. 1). Као траг трга неизграђен простор је опстао.  Данас је на њему сквер са спомеником 
Јовану Ристићу (Трифуновић, 2004, стр. 35). 
Крајем 19. века зелена пијаца је функционисала  „Код Крста“. „Марвена пијаца“ је била на 
плацу уз друм према Руднику, каснијој Главној улици. Исељена је 1861.год. ради грађења 
нове цркве Успења пресвете Богородице. Пијачна парцела је била основ за грађење 
репрезентативног садржаја градског центра (Трифуновић, 2008). 
У другој половини 19. века геодетски снимак „Плаца код Дуда“ урадио је окружни инжињер 
Стефан Здравковић. Тај простор је био средиште Милошевог Венца у престоничком периоду 
историје Крагујевца. Први трг модерне Србије окружен грађевинама кнежевинског значаја,  а 
балканско-оријенталне архитектуре. Уз њега је почетком двадесетог века, на почетку улице 
Љубичине, била зелена пијаца, организована испред зграде Општинског суда, са дрвеним 
магацином и неколико дрвених малих продавница. Скученог слободног простора, али у 
самом тадашњем центру и на улазу у Војнотехнички завод. По преласку пијачне функције у 
Тржницу, ова локација је остала озелењена, да би 1967 год. ту био саграђен стамбени 
солитер (Трифуновић, 2004). 

 
Сл. 3 Снимак „Плаца код Дуда“ на новом ортофото снимку, инжињер Стефан Здравковић  
 
„Марвени плац“ је уређен на великом неизграђеном земљишту у источном делу града. Ту је 
задржан и кроз „Генерални регулациони план града Крагујевца“ урађен 1931/1936 године 
(Радовановић, 1936). После Другог светског рата Крагујевац је постао центар Шумадијско-
Рашке области. За потребе Обласног народног одбора саграђена је монументална 
соцреалистичка зграда. На површини Сточне пијаце зачет је нов градски центар „Зелени 
продор“. 
Програм „За унапређење Крагујевца“ усвојен је 1910. године. Припремило га је Грађевинско 
одељење општине крагујевачке предвођено инжењером Душаном Нинковићем. Европски 
школован стручњак програмирао је изградњу десетак објеката кључних за напредак града. 
Међу њима је изградња  пијачне хале. „За Крагујевац је предвиђена пијачна зграда са 
гвозденом конструкцијом у скелету. Ценећи садашње, а с обзиром на будуће потребе ова 
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зграда изискује простор од  800 m2, а коштаће 100.000 динара.“- записао је Нинковић. Два 
балканска рата и Велики рат одложили су реализацију вероватно најбољег десетогодишњег 
инвестиционог програма у историји грађења Крагујевца. 
Настао као средњевековни трг, место трговања – Крагујевац је тек у периоду између два 
светска рата сaградио пијачну зграду Градску тржницу (Сл. 3 и 4). Саграђен је 
репрезентативан објекат на репрезентативној локацији. Пројектант је архитект Георгиј 
(Ђорђе) Павлович Коваљевски. Рођен у Русији (Јелисаветград 1888, -?). Завршио Технички 
факултет у Кијеву где је био шеф Одсека за генерални план града и професор на 
Политехничком институту. У Југославији од 1920. до 1944. год. води Биро за генерални план 
Београда. Радио пројекте за уређење Теразијске терасе, трга Славија и трга код Кнежевог 
споменика, као и више генералних планова за мање градове у Србији.  Спада у врх добеглих 
руских архитеката који су деловали у Србији. После међународног конкурса разрадио је 
Генерални план Београда  (1924.год), у коме се јавља и идеја о Новом Београду на левој 
обали Саве. Пројектант таквог калибра био је ангажован и за неке важне пројекте у 
Крагујевцу (Трифуновић, 2003). 
Генералним регулационим планом из 1936. године, планирана је и изградња пијаца у насељу 
Ердоглија на углу данашњих улица Даничићеве и булевара краљице Марије, у насељу 
Сушица, уз данашњу улицу Авалску, али и на месту првобитне пијаце, данашњег трга Јована 
Ристића чиме је успостављена прва мрежа јавних пијаца у Крагујевцу. 
 
ТРЖНИЦА (1929.) 
По пројекту Коваљевског, страни извођач је подигао најмодернију пијачну зграду међуратне 
Југославије. Стилски мешовиту. Са класицистичким стубовима. Са применом стакла и 
челика на модеран начин. Фауном у орнаментима. Међутим, функционалност хале је била 
несумњива. Урбанистички је дала печат Милошевом венцу. Пружила је изванредну ликовну 
позадину касније подигнутом Споменику палим Шумадинцима. Иза главне хале  је саграђен 
павиљон у коме је било и Грађевинско оделење општине. Хала је великих димензија и 
распона. Базиликална. Неокласицистичке фасаде. Са копијама јонских стубова. 
Тимпанонима над порталима. Са полуротондама уместо кровних забата, али  са модерном 
челичном конструкцијом кровних носача. Великим стакленим отворима. Металних оквира. 
Зграда је стилски еклектична. Била је израз идејног колебања из двадесетих година када се 
још не напуштају стари стилови, а постепено прихватају модерни. Садржи елементе 
академизма, али и сецесије, да би основни пројектни и конструктивни склоп био у духу 
модерне архитектуре (Трифуновић, 1995). (Сл. 4) 
 

 
Сл. 4 Градска тржница (Ђорђе Коваљевски 1929. год) 
 
Градска тржница је изграђена у периоду великих инвестиција у Крагујевцу двадесетих година 
прошлог века. Држава је изградила нов слој Војнотехничког завода, највеће војне фабрике 
Југославије. Паралелно је подигнута и крупна државна саобраћајна, водопривредна и 
енергетска регионална мрежа, а и Радничка колонија. На тим пословима су ангажовани 
најбољи стручњаци. Град је на реализацији својих инвестиција тежио да оствари тај висок 
ниво. Тако је Градска тржница изграђена као један од најбољих пијачних објеката у 
Краљевини Срба Хрвата и Словенаца. 
За такав садржај обезбеђена је изванредна локација. Искоришћен је већ помињани „Плац 
код дуда“ на самом Милошевом Венцу. Простор неколико деценија раније разматран при 
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изградњи Велике Гимназије. Тржница га је добила. Постала део централног престоничког 
комплекса. Дала му контуру са источне стране. 
Квалитет локације је постао сагледив почетком тридесетих година са уређивањем Малог 
Парка. На средишту Милошевог Венца  модерно је обликован парковски простор. Опет по 
пројекту Коваљевског. У стилу француских традиција. На централној рундели подигнут је 
вредан споменик палим Шумадинцима (аутор Антун Аугустинчић). Зграда Градске тржнице 
постала му је део композиције. Остварен је урбани ансамбл  трајне вредности. 
 
4. РАЗВОЈ ГРАДСКИХ ПИЈАЦА У КРАГУЈЕВЦУ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА  
 
Након Другог светског рата развој градова у Србији је усмераван кроз централизовани 
систем генералног урбанистичког планирања. Основни плански документ који сагледава и 
проналази оптимална решења мреже, капацитета и опремљености пијаца, јесте Генерални 
урбанистички план који се, за град Крагујевац, ради у континуитету од 1961. године. 
У свим итерацијама израде ГУП Крагујевац развијан је дисперзни децентрализовани систем 
пијаца. Нове пијаце су по правилу планиране у оквиру локалних градских центара, према 
претходно усвојеним стандардима потребних површина, према пројектованом броју 
корисника који гравитирају подручју. 
Пијаце представљају значајан сегмент комуналног система Града Крагујевца који, кроз 
равномеран распоред, адекватну мрежу и синхронизован рад других комуналних и јавних 
служби, треба да задовољи опште и заједничке потребе грађана. 
На територији ГУП-а Крагујевац, Јавно комунално предузеће „Шумадија“ Крагујевац, 
управља са 9 локација пијаца, међу којима је 7 зелених. Сточна, кванташка и шарена пијаца 
су специјализоване пијаце. 
Основни циљеви развоја и оптималне организације система зелених пијаца су: 

- висок стандард и задовољење основних потреба у снабдевању становништва 
пољопривредним, прехрамбеним и другим производима, на простору највеће  густине 
насељености, а да се посебним правилима омогући развој већег броја мањих осталих 
пијаца које ће адекватно задовољавати преостале потребе у снабдевању;  

- увећање употребне вредности површине зелених пијаца кроз вишенаменско 
коришћење јавних простора;  

- побољшање приступачности пијацама решавањем паркирања у наменским и јавним 
гаражама;  

- унапређење санитарно хигијенских услова на постојећим пијацама и 
- прилагођавање програма развоја пијаца специфичним потребама и обележјима 

локалних средина.  
На подручју ГУП-а, извршена је категоризација зелених пијаца на: градске, рејонске и мале 
пијаце: 
ГРАДСКА ПИЈАЦА („Градска тржница“) опслужује цео град. Налази се у централном делу 
Града, у зони „Милошев венац“ која, због својих културно-историјских вредности, захтева 
посебан режим уређења коришћења и заштите. У току је реконструкција објекта и околног 
простора којом се, овом објекту обезбеђују услови за савремено обављање делатности и 
снабдевање најгушће насељеног дела града, уз адекватан приступ и паркирање 
(гаражирање). У оквиру Градског центра, Градска пијаца је значајан функционални садржај и 
представља део градске традиције. Постојећи капацитети ове локације се реконструкцијом 
увећавају, уз поштовање хигијенско-техничких, саобраћајних и амбијенталних услова. 
Реконструкција Зелене пијаце у центру града донеће побољшање постојећег стања, 
унапредиће услове продаје, паркинг простор, уређење простора ка Малом парку за нове 
садржаје угоститељства и културне догађаје. 

РЕЈОНСКЕ ПИЈАЦЕ налазе се у општим центрима: Аеродром, Станово и Пивара.   
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА АЕРОДРОМ лоцирана је у оквиру Општег центра Аеродром. Функционише 
као затворена пијаца, у објекту наменски грађеном у складу са свим савременим санитарно-
хигијенским и другим прописима за ову врсту објеката. Остале рејонске пијаце – СТАНОВО и 
ПИВАРА функционишу као отворене пијаце. Захтевају реконструкцију и прилагођавање 
савременим потребама и високим стандардима.  

МАЛЕ (МИНИ) ПИЈАЦЕ опслужују локално становништво по насељима: Ердоглија, Бубањ и 
Сушица. Постојеће пијаце захтевају уређење и проширење у складу са просторним 
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могућностима, а нове пијаце планирају се , према потреби, у оквиру локалних и других 
центара. 
Основни критеријуми за одређивање микролокације за зелене пијаце су:  

- број корисника у потенцијалном гравитационом подручју (у радијусу од 2 km); 
- саобраћајна приступачност за кориснике и продавце (близина примарне 

саобраћајнице, близина станице јавног или међуградског превоза); 
- погодност земљишта за уређење и изградњу (величина локације око 0,2 m² по 

становнику, нагиб терена, ниво подземне воде, правац ветра);  
- комунална опремљеност (минималан капацитет техничке воде, канализација, струја);  
- повољан однос функција у суседству према пијаци (удаљеност од великих 

загађивача, депоније, далековода, ауто-пута и великих паркинга итд). 
- Могућност локације за: решавање паркирања, покривања заједничким кровом на 

делу пијаца, изградњу хале за анималне производе и изградњу складишног 
простора.  

 
5.    МОГУЋЕ УНАПРЕЂЕЊЕ И ТРАНСФОРМАЦИЈА МОДЕЛА ПИЈАЦА У КРАГУЈЕВЦУ  
 
Функционисање пијачне продаје у Србији дефинисана је Законом о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“, бр 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Законом о трговини („Сл. 
гласник РС“, бр 52/2019) и Правилником о ветеринарско-санитарним условима у објектима за 
продају производа животињског порекла ван пословних просторија („Сл. гласник РС“, бр 
22/1994). 
У Закону о трговини пијаца је препозната као једна од шест посебних тржишних институција 
која се бави организовањем трговине на мало, путем уређивања, одржавања и издавања 
специјализованог простора за обављање пијачне продаје робе као и пратећих услуга. 
Пијачна продаја обухвата продају робе нарочито на тезгама, боксевима или посебним 
продајним објектима и то свежих пољопривредних и прехрамбених производа, производа 
домаће радиности и занатских производа, друге робе широке потрошње, као и пружање 
пратећих услуга. Такође у Закону о трговини је предвиђено да је пијаца као правно лице 
дужна да: јасно обележи и издвоји пијачни простор од околног простора, да истакне видно 
дане и време пијачне продаје, обезбеди вагу на којој се врши провера масе купљене робе 
(контролна вага), да обезбеди услове за присуство надлежних инспекција  
Према Закону о планирању и изградњи, члан 25. План генералне регулације се може 
доносити и за мреже објеката и површине јавне намене. Овакав план урађен је за подручје 
генералног плана града Београда крајем 2013. године („Сл. лист града Београда“, бр. 
67/2013), а израдом плана је руководио архитекта мр Зоран Солујић из Урбанистичког завода 
Београда. Према Солујићу (Солујић, 2014) главни ефекти израде овог плана су: дефинисана 
стратегија просторног развоја мреже пијаца у целини, увођење велетржнице као централног 
елемента снабдевања града и 33 пијаце у јавном сектору. Олакшана контрола и управљање 
правилима уређења и грађења за све пијаце у граду, једноставније спровођење издавања 
локацијских услова из једног урбанистичког плана, ту су и мањи трошкови за израду планске 
документације и израду подлога, као и ефекти брже изградње и интензивнијег коришћења 
градског грађевинског земљишта. Циљеви израде плана су стварање услова за усмерену 
реконструкцију и осавремењавање постојећих пијаца, комплетирање мреже пијаца новим 
локацијама као и побољшање приступачности пијацама. Четири централне градске пијаце 
Бајлонијева, Каленићева, Палилулска и Земунска планиране су као нови вишенаменски 
тргови и простори у које се поред намене покретне зелене пијаце уводе и нови садржаји из 
области социокултуре, забаве и едукације. 
Урбанистички услови: савремени архитектонски дизајн у складу са културним наслеђем и 
окружењем, саобраћајни приступ, паркинг, одлагање и евакуација отпада, електрично 
напајање, водовод и канализација као и обезбеђење по питању противпожарних услова 
Лако се организују и обезбеђују савремени услови пијачне продаје: одвојене зоне 
прехрамбених пољопривредних и млечних и непрехрамбених производа, електрично 
напајање за расхладне витрине, магацини за робу и простор за администрацију и техничку 
подршку.  
У граду Крагујевцу начин организовања комуналних делатности је дефинисан Одлуком о 
комуналним делатностима на територији града Крагујевца („Сл. лист града Крагујевца“, бр 
30/2014 и 41/2015). 
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У наредном периоду неопходна је израда Плана генералне регулације мреже пијаца 
Крагујевца чији основ ће бити нови Генерални урбанистички план - Крагујевац 2025, чија 
израда је у току у ЈП Урбанизам - Крагујевац. Овим планом уредиће се и ближе дефинисати 
урбанистички услови за изградњу пијаца а у оквиру следећих модела: 
1. стационарни модел – традиционалне пијаце на отвореном у оквиру посебног 
простора комуналне зоне. Ово је модел који је најчешће заступљен у градовима Србије. 
Пијаце су формиране најчешће у градским центрима, ван пешачких зона, ограђене, често са 
затвореном пијачном зградом у којој су смештени управа, техничка подршка и тоалети. Ови 
простори функционишу према усвојеном комуналном реду, према ограниченом радном 
времену (најчешће од 6 - 15 часова) и којим управља градско комунално предузеће чије су 
надлежности свакодневно прање и чишћење пијаце, обезбеђење, наплата накнаде за 
коришћење тезги, одржавање тезги, одржавање јавног кантара и комуналне инфраструктуре. 
Овај модел организовања је најједноставнији за градску управу и доноси највећу добит. 
Приликом обнова и реконструкција ових простора често се трансформишу у „савремене“ 
трговинске формате, супермаркете и тржне центре. Проблем аутомобилског приступа овим 
пијацама решава се изградњом подземних паркинга у оквиру пијаца. 
2. стационарни модел – модерне пијаце у наткривеном или затвореном простору 
– објекту. Ово је модел који настаје  најчешће реконструкцијом постојећих традиционалних 
пијаца, када се пијаце организују у оквиру затворених простора, хала, често прелазећи у 
облик својеврсног тржног центра са потпуно контролисаним условима климатизације и 
вентилације и другом инфраструктурном опремом карактеристичном за тржне центре. 
Стационарни модел модерне градске пијаце у затвореном простору Крагујевац је добио још 
1928. године изградњом савременог објекта градске тржнице. Иако пружа бројне могућности 
овом моделу се замера да има карактеристике вредности потрошачког друштва и често се 
критикује као модел који није примерен за стара градска језгра европских градова. 
3. покретна пијаца на градском тргу у пешачкој зони. С обзиром на потребу  
мултифункционалност градског трга као места сусрета, трговине, рекреације могуће је 
организовати покретну/мобилну пијацу у оквиру пешачке зоне у најужем градском језгру. Ово 
је добар модел за велике градске тргове који на овај начин чине градски простор 
сразмернијим и интимнијим (Gehl, 2010, стр. 165). Могућност организације мобилне пијаце 
обезбедити предвиђањем неопходне инфраструктуре: места за одлагање мобилних тезги, 
привремених електричних прикључака, јавне чесме за кориснике и хидранта за одржавање 
површина и сл. Чест проблем организовања покретних пијаца је одржавање површина, честе 
жалбе старана околних зграда на буку и непријатне мирисе) али добит је вишеструка: 
разноврсност понуде,  
4. покретна пијаца у трговачкој улици. Предвидети могућност формирања покретних 
пијаца у трговачким улицама.  Проблем неуређене уличне продаје је увелико заступљен у 
градовима Србије. Ово је и својеврстан социјални проблем који није једноставно решити, али 
потребно је овај феномен препознати на адекватан начин и урбанистички га уредити у циљу 
постизања позитивних ефеката на локалну заједницу. 
 
6.    ЗАКЉУЧАК 
 
Пратећи историјат крагујевачких пијаца могу да се уоче неке карактеристике, које могу да 
послуже при даљим поступцима планирања Крагујевца: Нуклеус настанка Крагујевца је трг 
као место размене добара. Зелена пијаца увек је организована  у епицентру градског центра. 
Код Крста. У улици Љубичиној. На Милошевом Венцу. Марвена пијаца се показала као -
привремени  чувар локација за нове садржаје. Сквер код Камене ћуприје. Порта Нове цркве. 
Обласни народни одбор. 
Пијачни промет се вековима одвијао на отвореним просторима . Крагујевац је био без 
пијачне хале све  до Интербелум периода. Подизање Градске  тржнице означава 
градитељски врх грађанског предратног Крагујевца. Репрезент је квалитета живота града 
достигнутог изградњом Војнотехничког завода. Представља висок положај Крагујевца  у 
Краљевини Југославији. 
У будућем периоду развој пијаца засниваће се према ГУП Крагујевац 2025, уз додатну 
разраду урбанистичких правила уређења, тражење нових модела и формирање 
одговарајућих правила грађења кроз нови план генералне регулације мреже пијаца 
Крагујевца. 
 



 
 

      Урбани развој градских пијаца у Крагујевцу – постојећи модели и могућа трансформација 
 

 181 

 ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Јиричек, К. (1988). Историја Срба. Просвета. 
2. Матица српска. (2011a). Пијац, Пијаца. У Речник српскога језика. Матица српска. 
3. Матица српска. (2011b). Трг. У Речник српскога језика. Матица српска. 
4. Радовановић, М. (1936). Генерални регулациони план града Крагујевца. 
5. Солујић, З. (2014). План генералне регулације мреже пијаца на простору Генералног плана 

Београда. 
6. Стефановић Караџић, В. (1818). Пијаца. У Српски ријечник. Матица српска. 
7. Трифуновић, В. (2003). Руси градитељи у Крагујевцу 1920-1941. 

http://www.trifunovickg.com/veroljub/RusiGraditelji/RusiuKg.pdf 
8. Трифуновић, В. (1995). Архитектура о Крагујевцу. Дирекција за урбанизам и изградњу 

Крагујевац. 
9. Трифуновић, В. (2004). Урбанизам Крагујевца 20. Век. Период од 1878. До 1974. Године. 

Дирекција за урбанизам и изградњу Крагујевац. 
10. Трифуновић, В. (2008). Грађење Крагујевца у кнежевини и краљевини Србији. Кораци. 
11. Фасмер, М. (1987). Трг (Торг). У Этимологический словарь русского языка. Прогрес. 
12. Феликс, К. (1985). Србија, земља и становништво. Српска књижевна задруга. 
13. Bakić, D. (1972). Pet vekova Kragujevca: Članci i uspomene, prevodi i prepiska. Narodna biblioteka "Vuk 

Karadžić. 
14. Cabannes, Y., & Marocchino, C. (Ур.). (2018). Integrating Food into Urban Planning. UCL Press and 

Food and Agriculture Organisation of the United Nations. 
15. Francis, M. (1987). Urban open spaces. У Advances in environment, behavior, and design (Том 1). 

Plenum Press. 
16. Francis, M., & Griffith, L. (2011). The meaning and design of farmers’ markets as public space an issue-

based case study. Landscape Journal, 30(2), 261–279. 
17. Gehl, J. (2010). Cities for people. Island Press. 
18. Skok, P. (1971). Placa. У Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (Том 2). 
19. Skok, P., Deanović, M., & Ljudevit, J. (1971). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (Том 1–

3). Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. 
20. Tyburczy, J., & Sommer, R. (1983). Farmers’ markets are good for downtown. California Agriculture, 

37(5), 30–32. 
21. UN DESA. (2018). World Urbanization Prospects, The 2018 Revision. United Nations Department of 

Economic and Social Affairs. 
22. UN Habitat. (2016). A new urban agenda. Habitat III Secretariat. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II   Утицај управљачког система на 

уређење градских простора и развој 
урбанизма као дисциплине 

 
     
 

 

 
 
 



 



 
 

Једно питање за урбанисте: Шта је јавни интерес у урбанистичком планирању?        
 

 185 

Др Јасмина Ђокић1 
Ана Граовац2 
 
 
 
 
ЈЕДНО ПИТАЊЕ ЗА УРБАНИСТЕ:  
ШТА ЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ? 
 
 
 
Резиме:У деценијама после Другог светског рата, јавни интерес и јавно добро су били кључни извор 
легитимитета урбанистичког планирања у различитим облицима политичког и економског 
државног система у Србији. Данас ослањање на ове, показаће се, флуидне и непрецизне појмове, 
производи веома различите – неретко и сасвим супротстављене моделе просторног уређења и 
развоја. Први део рада тиче се теоретских поставки јавног интереса, које га везују за општи 
надинтерес друштва или договорени интерес заједнице, на скали од веома слабог у друштвима 
неолибералних вредности до веома јаког који се прокламује са позиција моћи у ауторитарним 
режимима, потом њиховом везом са моделом планирања и улогом планера. У другом делу рада 
анализирају се трендови у домаћем урбанистичком планирању последњих деценија, који говоре о 
потпуном губитку стратешког промишљања и тријумфа економских интереса појединачних 
локација. Овакво стање у коме се урбанистичко планирање налази, погодује да различити актери, 
првенстевно доносиоци одлука, управа, планери, као и стручна и шира јавност, перципирају јавни 
интерес и своју улогу у његовом дефинисањуу на дијаметрално различите начине, док резултанту 
по правилу одређују доносиоци одлука на државном и локалном нивоу. На крају, различите представе 
о јавном интересу представљају само први ниво преоблема, с обзиром на бројна питања од јавног 
интереса која остају непостављена и без решења у рудиментираним и фрагментираним планским 
процесима. 
 
 
Abstract: In the decades after World War II, the public interest and the public good were a key source of 
legitimacy for urban planning in various forms of the political and economic state system in Serbia. Today, 
reliance on these, it will be shown, fluid and imprecise concepts, produces very different, often completely 
opposite models of spatial planning and development. The first part of the paper deals with theoretical 
assumptions of public interest - which bind it to the general interest of society or the agreed interest of the 
community, on a scale from very weak in societies of neoliberal values to very strong which is proclaimed from 
positions of power in authoritarian regimes - their relationship to the planning model and the role of the 
planner. The second part of the paper analyzes the trends in domestic urban planning in recent decades, 
which speak of the complete loss of strategic thinking and the triumph of economic interests of individual 
locations. This situation in which urban planning is today, favors that various actors, primarily decision makers, 
goverment, planners, as well as professionals and the general public, perceive the public interest and their 
role in defining it in diametrically different ways, while the result is usually determined by decision makers at 
the state and local levels. In the end, the different notions of public interest represent only the first level of 
problem, given the numerous issues that remain unanswered and unresolved in rudimentary and fragmented 
planning processes. 
 
УВОД 
 
Савремено српско законодавство јавни интерес поставља као кључни извор легитимитета 
урбанистичког планирања, кроз поставку да је (а) израда и доношење планова од јавног 
интереса3  и (б) да је јавни интерес услов за просторне интервенције које мењају не само 
физичку структуру  и природно окружење, већ и власничке односе4 .  Ипак, формулисање 

                                                
1 Др Јасмина Ђокић, дипл.инж.арх., Урбанистички завод Београда 
2 Ана Граовац, дипл.инж.арх., Урбанистички завод Београда 
3 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), члан 11 

4 Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 - одлука СУС и "Сл. 
гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење) 
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јавног интереса је самоподразумевајуће и неодређено, без јасних критеријума за његово 
дефинисање. 
Домаће планирање се данас још увек суочава са потребом да се разреше питања која су 
постала актуелна у периоду постсоцијалистичке транзиције и изразитог јачања моћи 
приватног капитала у одлукама које се доносе у планирању, попут одрживости урбаног 
система, кохабитације различитих интереса у простору, улоге јавног и приватног сектора у 
пружању услуга образовања, социјалних заштите и сл., а изнад свега еколошких приоритета 
и јавног здравља. У савременој урбанистичкој пракси овај необликовани и непопуњени 
простор је поље за многобројне неспоразуме, замене теза и злоупотребе. Са изузетком 
неколицине упорних истраживача, пре свега Вујошевић и Петовар, који су теми одређења и 
контекстуализације јавног интереса посветили више истраживања у дужем временском 
периоду, у домаћим оквирима овој теми није посвећена нарочита пажња. Јавни интерес се 
истовремено користи као заклон за било какво деловање у простору чији се садржај и 
механизми имплементације до те мере подразумевају, да не постоји потреба ни да их 
подробније размотримо, као и појам пежоративне конотације којим се етикетира нешто 
превазиђено, конзервативно, што не одговара савременом тренутку, контексту и „начину на 
који се ствари раде“.  
Циљ овог истраживања је да преиспита конституисање и спровођење јавног интереса у 
савременом домаћем планирању, у ситуацији када се укршта доминантна идеологија – 
суштински неолибералне провинијенције оријентисане ка стицању профита, и наслеђен 
законски и нормативни оквир који заступа идеје социјалне једнакости и правде, и опште 
добробити која за циљ има квалитет и заштиту урбаног простора. У одређивању резултанте 
ових супротстављених тежњи, урбанисти – планеру истовремено се додељују улоге 
заштитника јавног интереса и експертског спроводиоца захтева власника капитала које 
подржава управа.  
 
ЈАВНИ ИНТЕРЕС У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ   
Јавни интерес, генерално, посматра се у две равни: у јакој верзији, према објашњењу које 
интерпретира Hejvud, јавни интерес надилази појединачне интересе, уз уважавање разлике 
између појединачних, неретко себичних интереса, и додељује се јавности схваћеној као 
ентитету коме се могу приписати општи, за све појединачне чланове једнако као и за 
колектив, важећи интереси. Овакав поглед се ослања на Русоово гледиште да су интереси 
друштва изнад парикуларних интереса појединаца, по основу моралне супериорности над 
њима (Hejvud, 2004). Генерално,  произилазе из усвојене вредности и идеологије и 
дефинишу се као општи сет циљева којима друштво тежи из којих произилазе законско-
нормативна правила.  
Слаба верзија јавног интереса5  га описује као резултанту појединачних интереса, признајући 
појединачне и личне интересе као једино реалне. Екстремно слаб, безмало негативан поглед 
на јавни интерес имају либерални индивидуалисти, који појам колективног, а посебно општег 
интереса, одбацују као нереалан (Hejvud, 2004), док се свако мешање државе у питања 
тржишта и приватне својине сматра за ограничавајућа по питању личних слобода и 
могућности за напредак (Harvi, 2012). Супртоно томе, екстремно јак облик јавног интереса би 
био онај који се у ауторитарним режимима проглашава са позиције моћи, невезано за 
прокламоване вредности и општа установљена правила.  
Већ у овако грубом пресеку, без детаљнијег улажења у теоријске изворе из којих произилазе 
ова гледишта6, јасно је да није реч о интензитету (јак / слаб), веч о потпуно различитом 
карактеру и садржају јавног интереса. Основна поставка јавног интереса тако имплицира 
веома велике разлике у вредносном, теоријском, а затим и практичном приступу у 
урбанистичком планирању.  
Ако се приклонимо јединственом, надинтересу који важи за заједницу у целини, у његовој 
конкретизацији логично ћемо се одлучити за доминантно рационални /рационалистички7  
модел планирања, ослањајући се претежно на експертско дефинисање уз примену 

                                                
5 У даљем тексту „меки“ јавни интерес 
6 За детаљнији преглед теоријских извора за дефинисање јавног интереса у нашим условима 

видети К. Петовар, М. Вујошевић (2008), који пружа увид у изворна тумачења јавног интереса 
7 У савременом планирању јасно је да не постоје чисти модели – рационално, колаборативно, јер су 

обе компоненте присутне у планирању. 
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утврђених стандарда и норми. Уколико јавни интерес прихватамо као скуп појединачних 
интереса, које затим “поопштавамо”, упућени смо на колаборативно – комуникацијску 
парадигму, односно за максимално широку јавну дебату, учешће управе, невладиног сектора, 
удружења и грађана у транспарентном и отвореном поступку кроз који ће јавни интерес бити 
утврђен. 
На домаћем терену, велике и радикалне промене система планирања, криза легитимитета 
планирања, промена планске парадигме и, што је најважније, још увек недовољан 
демократски потенцијал које наше друштво има, политичка манипулација институцијама, 
недовољно широко знање и сучељавање мишљења међу планерима и истраживачима у 
области планирања, као и посебно слабо и неразвијено грађанско друштво, остављају веома 
малу маргину за подразумевано, широко схваћено тумачење јавног добра и јавног интереса 
и ослањање на вештине комуникације, медијације и дискутабилну могућност постизања 
консензуса по питању плурализма интереса. Јавни интерес је неопходно конституисати у 
конкретним условима, у односу на усвојену идеологију и прихваћене друштвене вредности, 
као и конкретни систем панирања и планску културу.  
Домаће планирање се данас још увек суочава са потребом да се разреше питања која су 
постала актуелна у периоду постсоцијалистичке транзиције и изразитог јачања моћи 
приватног капитала у одлукама које се доносе у планирању, попут одрживости урбаног 
система, кохабитације различитих интереса у простору, улоге јавног и приватног сектора у 
пружању услуга попут образовања, социјалних заштите и сл., а изнад свега еколошких 
приоритета и јавног здравља.  
У процесу одређивања јавног интереса у урбанистичком и просторном планирању, без 
обзира да ли је реч о рационалном или (нарочито) колаборативном моделу, учешће планера 
је неопходно, а улога кључна. Професионала компетенција и друштвено кредибилна улога 
планера, међутим, у нашој средини су у кризи. Криза поверења у планирање је генерално 
присутна и у многим традиционално демократским друштвима . (Swain & Tait, 2007). 
Неповерење у институције, управе и професионалне, у нашој средини додатно је појачано 
широко распрострањеном сумњом да домаћи планери расположу потребним знањима, и још 
више, да имају професионални (неретко и лични) отклон у односу на диктат који стиже од 
актера који располажу политичком и економском моћи. Уз комплексност знања које треба да 
поседују и ограничавајуће факторе институционалног окружења и констелације актера која је 
на снази, недостатак поверења у интегритет планера додатно слаби њихов потенцијал да 
структуирају проблеме, процесе и спроведу јавну расправу која ће дати кредибилне и 
релевантне резултате и заиста одредити приоритете јавног интереса на различитим нивоима 
планирања.  
Напослетку, проблем се рефлектује и у супротном смеру, као општа криза легитимитета 
планирања, јер институције, управа и доносиоци одлука узимају олако еспертске ставове и 
аргументе планера, третирајући их као неутемељене и лако променљиве, те самим тим 
непоуздане и слабе.  
 
ТРЕНДОВИ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА  
Плански системи традиционално представљају „разноврсне институционалне аранжмане за 
изражавање циљева у просторном планирању и механизама које је потребно применити да 
би се они реализовали” (CEC, 1997). Такође, уколико сумирамо закључке многих 
истраживача, можемо рећи да је основна сврха планирања континуални просперитет, 
стварање бољих услова живота, рада и здравља у градовима и регионима и то кроз 
побољшање друштвене улоге која се додељује систему планирања – дистрибутивне, 
управљачке, координативне, развојне, креативне, проактивне, рестриктивне, респонсивне, 
регулативне и сл.(Healey & Williams, 1993; Friedmann, 2005; Nadin & Stead, 2008; Knieling & 
Othengrafen, 2009; De Vres, 2015) 
Плански систем у Србији однедавно уређују два закона. Први је Закон о паланирању и 
изградњи8 , који се односи на формално планирање, односно оно које кроз низ вертикално и 
хоризонтално усаглешених планова, правила и процедура резултира издавањем грађевинске 

                                                
8 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020). 
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дозволе и други, Закон о планском систему9, који дефинише сет мање обавезујућих 
документа – стратегија, концепата политика, акционих планова које доноси управа у циљу 
побољшања управљања урбаним развојем, а који de facto креирају развојне политике. У том 
домену, у последње време учињени су битни кораци у домену “меког” јавног интереса као 
партиципативног процеса, колаборације, учешће јавности и цивилног сектора у процесима 
формирања и доношења одлука о урбаном развоју10. Међутим, повезивање ова два ниова 
планирања, тј. имплементирање развојне политике у урбанистичке и просторне планове, 
односно њихово стварно спровођење и “опросторавање”, још увек је недостајући елемент.  
Ако за “камен темељац” савремене праксе планирања у Београду узмемо ГП Београда 
202111  усвојен 2003. године, анализом његових основних концептуалних поставки можемо 
уочити многе које се непосредно или посредно тичу јавног интереса – реална процена 
могућности изградње, континуитет, одрживи развој, интеграција, заштита и развој природних 
целина, издвајање кључних развојних пројеката… као и једна од, показаће се, кључних 
ставки - оријентација ка развијању инструмената за непосредну примену плана у уређеним и 
изграђеним деловима града. Евалуација усвојеног планског решења, као и свих његових 
измена у наредним деценијама, могла би се урадити по свим наведеним ставкама, али у 
овом истраживању део пажње ћемо посветити последњој. 
Покривеност града плановима детаљне разраде који дефинишу услове за издавање 
грађевиснких дозвола на појединачним локацијама почетком двехиљадитих је била веома 
мала, што због смањеног обима планирања током деведесетих, што због неупотребљивости 
решења старих детаљних планова у контексту нове земљишне, стамбене или економске 
политике. Из тих разлога, генерални план се „примакао“ катастарској парцели више него 
пређашњи и понудио решење које се лакше и брже могло спроводити, а од измена из 2009. 
године у појединим случајевима и директном применом правила плана уз испуњење сета 
утврђених критеријума. Ову дисперзност могућих ситних или крупних интервенција, мења 
одлука да се за целу територију града донесе јединствен план регулације12, са императивом 
непосредног спровођења, чиме је релевантност ГУП-а значајно умањена. ГУП из 2016. 
године13  рађен је без већег интересовања Града и управе14, формално је у потпуности 
спроведен кроз план генералне регулације Београда и од тада му се „губи сваки траг“. Са 
друге стране, тренд непосредне реализације локација се допуњује и наставља 
једновременом израдом више десетина планова детаљније разраде, низом парцијалних 
измена важећих планова и израдом урбанистичких пројеката. 
Са аспекта јавног интереса овакво стање ствари у односу према главном градском 
стратешком урбанистичком плану је значајни податак, нарочито због чињенице да су се 
одлуке за многе капиталне, дакле стратешке градске пројекте последњих година у Београду 
доносиле или на оперативном нивоу плана генералне или детаљне регулације (метро15, 
Макиш16 ), или на нивоу просторног планирања са елементима детаљне разраде (Београд на 
води17, Национални стадион18, Нова лука19) које је под ингеренцијом републичке управе20. 
                                                
9 Закон о планском систему републике Србије "Сл. гласник РС", бр. 30/2018) 
10 Првенствено кроз израду Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године 

("Службени лист града Београда„ бр. 47/19), али и других локалних стратегија и партиципативних 
алата (Чолић, 2014; 2017). 

11 Генерални план Београда 2021 ("Службени лист града Београда„ бр. 27/03) 
12 План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град 

Београд, целине И – XИX ("Службени лист града Београда„ бр. 20/16) 
13  Генерални урбанистички план Београда ("Службени лист града Београда„ бр. 11/16) 
14 План је рађен без ажуриране и иновиране документационе основе и без прихватања 

методолошких или садржајних измена предложених концептуалним решењем. 
15 Одлука о изради плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима 

детаљне разраде за  И фазу прве линије метро система ("Службени лист града Београда", бр. 
56/18) 

16 Одлука о изради Плана детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, 
("Службени лист града Београда„ бр. 3/17) 

17 Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града 
Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат "Београд на води" ("Службени гласник РС", 
број 58/14) 

18 Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона 
(„Службени гласник РС“, бр. 86/18) 

19 Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду са слободном 
зоном („Службени гласник РС“, бр. 22/16) 
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Такође, веома значајан је и податак да документи и процедуре који имају знатно ограничен 
увид и учешће јавности у ток и процес формирања решења, као и веома скучен обухват 
сагледавања планске проблематике, постају основ за утврђивање или пак ревидирање 
својинских односа и планираних решења, дебатованих и потврђених у регуларним планским 
поступцима. 
Пажња не само појединаца и интересних група, већ и институција и градске управе, 
усмерава се на конкретне локације. Фокус београдског планирања тако постаје планска 
интервенција над власништвом и могућностима изградње појединачних локација, која се у 
плановима регулације решава инструментом разграничења површина јавне и остале намене 
на катастраским парцелама у различитим облицима својине. У оваквој урбанистичкој пракси, 
која не негује ни стратешко планирање ни стратешко размишљање (Вујошевић, 2010; 2002), 
јавни интерес се појављује у рудиментираном облику, кроз низ недоумица везаних за 
решавање конкретних проблема локације, којима често недостаје кровни принцип, стандард 
коме се тежи или чак јасан вредносни оквир. 
Са удаљавањем од стратешког урбанистичког планирања града, побољшавање постојећих 
основа за регулационо планирање, увођење нових инструмената планирања (стратегија, 
политика, акционих планова, урбо-економских анализа...), бирање приоритета, бирање 
професионалних уместо формалних аргумената... уз континуално преиспитивање 
усклађености са усвојеним циљевима и јавним интересом, фактички више не постоје. 
Уситњавање размере на којој се одлучује, не само да доводи до некоординисаних одлука на 
градској територији, него је и узрок сталног удаљавања од усвојених вредности и договора о 
јавном интересу, што резултује његовом деформацијом која поштује форму, док је суштина 
потпуно изиграна. Јавни интерес остаје нужно преузети минимум из закона и норматива, без 
икакве расправе о његовом усаглашавању и адаптацији у новим социо–економским, 
политичким, технолошким, еколошким и другим околностима. 
Последице оваквог тренда су вишеструке и комплексне, али се примарно огледају кроз раст 
јаза између потенцијалних економских трошкова и бенефита локација са једне стране и свих 
других друштвених (социјалних, економских, културних, еколошких, професионалних...) 
интереса са друге стране - доминација мноштва приватних интереса, појава „скривених 
интереса“, клијентелизма, фамилијаризма, све већа контрола одлучивања уместо 
демократизације процеса, раст тензија и неповерења између грађана, стручњака, планера, 
политичара, цивилног, јавног и приватног сектора, воде даљем продубљивању неповерења у 
планирање у нашој средини, све нејаснијој улози планирања као друштвене делатности и 
слабљењу институција, укључујући и саму институцију планирања. 
Напослетку, чак и када постоји оквир за реално и несметано учешће шире јавности у планској 
дебати било које врсте, а посебно на тему утврђивања јавног интереса, носиоци моћи имају 
капацитет да ангажују знање тако да ради у њихову корист. Флијберг каже да не само да је 
знање моћ, већ је и моћ знање, јер има капацитет да извши селекцију знања, истичући оно 
што јој иде у прилог, и умањујући значај осталог (Flyvberg, 2003). Тако сагледано, и стратешко 
планерско знање, вештине и компетенције се губе и застаревају, пошто постају сувишне и 
непотребне доносиоцима одлука и управи у рутинском процесу планирања. У поступку у 
коме се чини да, парадоксално, истовремено недовољно заступају и нису ни позвани да 
бране јавни интерес од грађана, управе, политике, планери преносе минимуме законом 
заштићеног јавног интереса, у фрагментима, без шире слике, у уоквирене границе детаљних 
планова и појединачних пројеката. Њихово деловање, у таквим околностима, је неретко 
недовољно кохерентно, недовољно аргументовано и подложно злонамерним 
интерпретацијама, али и оправданим критикама. 
 
ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ПРАКСИ: УРБАНИЗАЦИЈА САВСКОГ ПРИОБАЉА 
Да би илустровали овакве закључке и приказали један контигент нерешених питања од 
јавног интереса који се тичу урбанистичког планирања, али нису део актуелних планских 
решења, анализираћемо случај дела београдског савског приобаља. Савско приобаље, као 
део централне градске зоне, још увек пролази кроз процес урбане трансформације – од 
израде планова до њихове реализације. Фокус најшире јавности је већ годинама усмерен на 

                                                                                                                                              
20 Просторни план посебне намене доноси се, између осталог за реализацију пројеката за које Влада 

утврди да су пројекти од значаја за Републику Србију, Закон опланирању и изградњи, члан 21 
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простор Савског амфитеатра и пројекат неолибералне провинијенције21  “Београд на води”, 
који је на дрзавном нивоу проглашен за пројекат од (дакле јавног) интереса за РС, а за који је 
стручна и шира јавност зхтевала широку партиципацију и јавни урбанистичко-архитеконски 
кокурс у циљу доношења релевантне и легитимне одлуке о уделу интереса друштва у 
интересима профита22. Овај план, усвојен 2014. године, пратила је и велика активност на 
планирању простора леве обале Саве (од Бродоградилишта до блока 18) и Макишког поља, 
којима је посвећена далеко мања пажња. 
 
Планско решење савског приобаља у ПГР Београда  
У складу са планским системом, полазни основ за београдски план генералне регулације 
(ПГР) је генерални урбанистички план (ГУП), стратешки план који би требало да успостави 
консензус по питању јавног интереса у урбанистичком планирању града, до кога се дошло у 
пуном и транспарентном партиципативном процесу. Међутим, као што смо претходно 
дискутовали, Град и управа су методолишки процес израде ГУП-а свели на рудиментирани 
облик, па се план паралелно радио и усаглашавао са процесом израде ПГР. У том процесу и 
пролонгираној и обнављаној процедури23, могло бисмо рећи да се јавни интерес испољио 
кроз усаглашавање захтева и услова институција јавног сектора24, а то је била и улога 
планера у домену њихове експертизе. Кроз примедбе и јавну дискусију у процедури јавног 
увида, шира јавност је скоро доминантно била заинтересована за услове грађења на 
појединачним локацијама, што је заправо и био предмет плана. Међутим, на иницијативу 
јавног сектора25, у завршетку процедуре израде плана, планска комисија доноси одлуку да се 
на подручју Макишког поља и леве обале Саве планирају максимални урбанистички 
параметри и мешовите намене, без третирања услова и дифереренцијације садржаја од 
јавног интереса, што је остављено за даљу, детаљнију планску разраду. 
 
Урбанистички план за Макишко поље 
До промене граница заштите 2014. године, Макишко поље се налазило у домену јавног 
добра београдског водоизворишта и било забрањено за урбанизацију. Градском одлуком да 
одустане од резервације овог простора за будућу експлоатацију сирове воде за пиће, 
Макишко поље се потенцијално отвара за изградњу, али основ те планске урбанизације и 
даље остаје „поље“, гринфилд, што имплицира веома пажљиву процену друштвених и 
економских потреба које треба да се имплементирају у овај еколошки значајан простор за 
град. Међутим, усвојеним решењем ПГР, и ова зелена површина од неколико стотина хектара 
се утврђује за простор од суперјаког јавног интереса за максимално интензивну урбанизацију, 
на шта се надовезује и градска одлука о првој линији метроа. На основу тако планираних 
садржаја и капацитета, као основ за будуће планско решење расписан је урбанистичко-
архитектонски конкурс, путем кога је у плански процес укључена стручна јавност26, док се део 
јавности и даље залаже за широку дебату по питању очувања и заштите Макишког поља од 
екстензивне изградње. За разлику од предходних случајева, планери су се у конципирању 
планског решења у потпуности ослонили на првонаграђено конкурсно решење уз неопходна 
прилагођавања која су део њихове експертизе, међутим поједини услови институција јавног 
сектора и резултати геолошких истраживања27 имплицирају да ће „јаки“ јавни интереси до 
краја израде плана ипак поново постати доминантна тема. Поставља се питање у ком 
домену јавног интереса ће бити финална одлука Града/управе? 

                                                
21  Прокламује вредности конзумеризма, класне сегрегације и доминације капитала (тржни центар 

„највећи на Балкану“, ексклузивно становање и пословање у кластеру солитера, пословна кула као 
симбол Београда) 

22 У таквој констелацији супротстављених ставова о суштини јавног интереса, планери скоро по 
правилу заузимају улогу коју најбоље познају - ослањају се на најширу лепезу институција јавног 
сектора и њихових услова и јавни интерес имплементирају у планско решење путем јавних 
намена, услова уређења и диференцијације јавних од стамбених и комерцијалних површина. 

23 Која је трајала од 2009. до 2016. године 
24 Као и извештаја Радне групе која је Одлуком градоначелника формирана за потребе оцене 

планског решења пре процедуре поновљене стручне контроле. 
25Општине Чукарица и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда  
26 Отвара посебно питање инструментализације архитектонског конкурса, које је на овом примеру 

можда најизраженије. 
27  Заштитна зона постојеће фабрике воде, потребе за насипањем земљишта и одбрану од поплава и 

др. 
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НЕКОЛИКО ПИТАЊА ЗА УРБАНИСТЕ  
Приказани примери приказују како јавни интерес на различите начине сагледавају и 
практикују доносиоци одлука, управа, планери и стручна и шира јавност, што је свакако 
основни ниво проблема који данас у овом домену постоји. Истиче се и тема која је у јавности 
препозната као кључна - заштита јавног добра водоизворишта. Међутим, хиперинтензивна 
планска урбанизација овог изузетно великог и значајног подручја би требала да отвари 
бројна питања од јавног интереса,која ни на који начин нису била предмет урбанистичког 
планирања, а морала би бити: 
- Како се јавни интерес котира по питањима прекомерног ширења грађевинског подручја, 

континуалног урбаног конзумирања пољопривредног и шумског земљишта? Са друге 
стране, параметара и стандарда компактности који су противтежа овим процесима? 

- За коју популациону и привредну политику планирамо оволике капацитете изградње? 
Шта су приоритетне теме, целине, активнисти? 

- Да ли се јавни интерес може суперпонирати нерационалним јавним улагањима у 
комунално и саобраћајно опремање прекомерно проширеног и препланираног града? 
Шта је по овом питању мера одрживости урбаног система?  

- Да ли је обезбеђење различитих модалитета приуштивог становања, диверзитета 
понуде стамбених типова и утицање на смањење класних разлика јавни интерес? 

- Да ли су стандарди друштвених категорија образовања, здравства, социјалне заштите 
једнаки за јавне и приватне партнере? Како их применити у контексту препланираности, 
спрањл-а? 

- Да ли се побољшање здравља становника може сматрати ултимативним јавним 
интересом? Какво онда место при одлучивању заузима утицај урбанизације на чиниоце 
животне средине?  

- Ко и на који начин одлучује о отуђењу добара и земљишта у јавној својини, која је могућа 
једино на основу усвјеног планског документа? Да ли је институција 
архитектонског/урбанистичког  конкурса дорасла оваквој улози, или је пак 
инструментализована? 

- Да ли су утврђене политике јавног сектора, којима управљају комуналне и друге јавне 
институције, и које се ослањају на законе и уредбе у појединачним областима и 
нормативе које из њих произилазе, подложне поновној дебати у планским процесима? 
Ако да, на ком нивоу и обухвату планирања? 

- Која питања од јавног интереса се решавају на националном, која на локалном, а која на 
нивоу појединачних локација и парцела? Како обезбедити њихову релевантност, 
прегледност и консеквентност? 

- Како обезбедити услове за постизање консензуса, усаглашеност јавних и приватних 
интереса, правичност у одлучивању и планирању, у друштвима са изузетно 
поларизованом позицијом моћи, где аргументација ретко борави у сфери 
професионалне експертизе? 

- Ко поставља релевантна питања и заступа и “брани” јавни интерес у процесу 
урбанистичког планирања? Урбанисти-планери као руководиоци плана? Институције 
јавног сектора као доминантни стејкхолдери? Управа кроз вођење процеса 
партиципације? Цивилни сектор као непатворени “глас јавности”? Доносиоци одлука као 
експоненти државне и локалне политике? 

 
ЗАКЉУЧАК 
Анализирајући једну актуелну, обимну и надасве комплексну тему у планирању града, прво, а 
можда и најважније, видимо да доносиоци одлука прокламују суперјаки јавни интерес у 
домену максималне економске експлоатације локација и то са позиције сагледавања „шире 
слике“ друштвених потреба. Овакав став у потпуности искључује могућност конструктивне 
јавне дебате о различитим интересима, коју стручна и шира јавност зато неосновано очекују, 
док услови институција јавног сектора постају последња линија одбране јавног интереса у 
граду. Поред тога, управа, надлежна за партиципативни процес, и друге институције 
непосредно укључене у планирање, не излазе из оквира постојеће „функционалне логике“ 
која се своди на устаљене процедуре и законски минимум који и даље обезбеђује тек 
необавезујуће консултације са стручном и широм јавности. У овако ограниченом простору 
деловања, знање и компетенције планера остају у оквирима рационалог доношења одлука о 
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простору, јер се другачије знање од њих и не тражи, у том домену они се труде да чувају свој 
интегритет, али губе поверење и грађана и струке. Такође, постаје јасно да институција 
архитектонског конкурса има веома комплексну и дискутабилну улогу као инструмент од 
јавног интереса у урбанистичком планирању у нашем савременом друштвено-политичком 
контексту28, коме струка надаље мора да посвети посебну пажњу. 
У таквој позицији у којој се налази, планеру је истовремно делегиран задатак да рационално 
дефинише и штити јавни интерес, и да, са друге стране, експертски заступа интерес 
инвеститора. Односно да често, на основу свог нахођења, а такорећи инсајдерски, проналази 
законске и друге основе којима ће јавни интерес заштитити или, пак, исти тај јавни интерес 
свести на тек ону меру која је инвеститорима прихватљива. У сада већ вишедеценијском 
трајању постсоцијалистичке транзиције, усвојен је читав систем планова – од генералних 
урбанистичких планова, преко планова генералне регулације, до стотина планова детаљне 
регулације, у којима су већ уврштени максималистички захтеви за реализацију приватних 
интереса и ограничавање јавног интереса у простору. Међутим, уколико мислимо да је време 
за измену и осавремењавање ових планова, укључујући и њихово суштинско повезивање са 
различитим усвојеним  стратегијама, сусрешћемо се са суштином проблерма: седименти 
максималних параметара у постојећој планској документацији постали су нова датост, а 
процес њиховог константног повећавања устаљени и прокламовани принцип унапређења 
застарелих планских решења: још веће грађевинско подручје, још мање зелених површина, 
још немарнији однос према јавним просторима, још већи параметри изградње и, наравно, 
још мањи захтеви за реализацијом јавног интереса у планирању. 
Тренд непрестаног сузбијања и маргинализације јавног интереса, у циљу максимализације 
профита од изградње, и последично ренте, до сада се показао незаустављив. У деценијама 
постосцијалистичког планирања, ни у једном тренутку није спроведена провера да ли овај 
тренд треба плански кориговати? Да ли је он оправдан са становишта експлоатације градског 
земљишта? Да ли планиране површине – милиони квадрата стамбеног и пословног 
простора, иду у било каквом паритету са променом броја становника, или само подржавају 
амбиције за профитом у области грађевинрства? Да ли је такав раст еколошки одржив? 
Укратко, да ли палнирамо у јавном инетересу – за квалитетан урбани простор за становнике 
града, или једноставно подржавамо небалансиран раст града који иде у прилог искључиво 
инвеститорима? 
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28  Конкурс се ради на основу пројектног задатка – дакле услови су већ постављени. 
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ИЗАЗОВИ И УТОПИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И РЕГЕНЕРАТИВНЕ 
ОДРЖИВОСТИ У ЗАКОНСКОМ ОКВИРУ ПРОСТОРНОГ И 
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
РЕЗИМЕ 
Анализа  је  иницирана дубоким размишљајем Алда Леополда, посматраним као преломну тачку 
промене за коју бих додао да особито тангира урбанизам, а то је : „Злоупотребљавамо земљиште 
јер га сматрамо робом која нам припада. Кад земљу видимо као заједницу којој припадамо можда 
ћемо га почети користити са љубављу и поштовањем. “  Данас, људи су у средишту глобалних 
климатских промена: Циљеви одрживог развоја Уједињених нација (СДГс) подгревају одрживост 
проактивним, глобалним, друштвеним циљевима, удаљавајући нас од парадигме Брундтланд 
„нерадите ништа данас што ће компромитовати сутрашњу генерацију“. Ово промовише 
регенеративни помак у концепту одрживости, који се више не односи само на ресурсе и енергију, веќ  
и на значајне атрибуте који су усредсређени на људе и простор. Упркос томе, прецизни еколошки и 
одрживи ставови имају малу прогностичку вредност када је у питању крајње појединачно људско 
понашање укључујуќи нажалост и нас урбанисте. Овај рад приказује контекст у којем урбанисти 
могу да допринесу покретању вредности одрживости, ставова и понашања у будућим 
регенеративним друштвима, паралелно томе  критички анализирајуќи 20 годишњу континуирану 
дубоку промену урбаног правног оквира у нашој земљи. Коначно, задатак наше улоге у настајању 
„интегративнoг хуманистичкког планирања“ означен је образовањем које се промовише као кључни 
покретач у преласку из одрживости на регенеративне парадигме уз подршку адекватних правних 
оквира. 
Кључне речи: одржљивост, регенеративност, законски оквир, парадигма,холистички 
 
ABSTRACT 
The analysis was initiated by the deep thinking of Aldo Leopold, viewed as a turning point of change to which I 
would add that urbanism is particularly affected, and that is: “We abuse the land because we regard it as a 
commodity belonging to us. When we see the land as a community to which we belong we may begin to use it 
with love and respect”. Today Humans are at the center of global climate change: The United Nations 
Sustainable Development Goals (SDGs) are igniting sustainability with proactive, global, social goals, moving 
us away from the Brundtland paradigm „do nothing today to compromise tomorrows generation‟. This 
promotes a regenerative shift in the sustainability concept, no longer only considering resources and energy, 
but also significant human-centric attributes and a space. Despite this, precise ecological and sustainable 
attitudes have little prognostic value regarding final related individual human behavior including and urban 
planners. This paper presents the context in which urban planners can contribute to raising the values of 
sustainability, attitudes and behavior in future regenerative societies, while critically analyzing 20 years of 
continuous profound change in the urban legal framework in our country. Finally, the task of our role in the 
emerging "integrative humanities‟ planning" is outlined with education promoted as a essential driver in moving 
from sustainability to regenerative paradigms with the support of adequate legal frameworks.  
 
Key words: sustainability, regenerative, legal framework, paradigm,holistically 
 
 
УВОД О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ  
Идеја о одрживом развоју као међународно опште прихваћеном концепту разматрана је још 
давно на дебати у оквиру Римског клуба 1972. године када је указано на дилеме 
човечанства, пре свега убрзано исцрпљивање природних ресурса. У теорији међународног 
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јавног права се појам одрживог развоја, пре свега, везује за заштиту животне средине. Исти 
приступ постоји деценијама и у пракси међународних судова. 
Концепција одрживог развоја је стекла своју пуну афирмацију на Конференцији УН-а о 
животној средини и развоју у Рио де Женеиру, 1992. године, где је јасно наглашено да 
заштита животне средине мора да представља интегралан део свеукупног људског развоја. 
Према овоме свака делатност (посебно у просторном и урбанистичком планирању) мора, 
приликом планирања и доношења одлука, максимално да уважава захтеве животне средине, 
како би њен развој био трајан, јер у супротном може доћи до деградације, па и до потпуног 
самоуништења.  
Иако у контексту урбанизма истакао бих да посматрање Алда Леополда, можда је та 
преломна тачка промене за коју је одржњивост суштинска и карактерише данашње стање, а 
то је : „Злоупотребљавамо земљиште јер га сматрамо робом која нам припада. Кад земљу 
видимо као заједницу којој припадамо можда ћемо га почети користити са љубављу и 
поштовањем. “ [1].    
Савремени свет је већ увелико суочен са заједничком одговорношћу и нужношћу да свој 
развој усклади са потребама људи и природе и са свешћу да се Земља мора сачувати како 
за садашњу генерацију тако и за будуће генерације. Обавеза данашње генерације да остави 
потомству бар онолико шанси за развој колико их она има, проистиче из фундаменталног 
принципа моралне правде, а то је да сви људи имају подједнака права на најшире основне 
слободе које не угрожавају слободу других.    
Концепцију одрживог или усклађеног развоја, не би требало схватити као строго одређену 
дефиницију, већ као процес промена у односим а који се успостављају између друштвених, 
економских и природних система и процеса. Тај процес се може само постепено 
остваривати, јер су и захтеви који се постављају пред људско друштво веома комплексни. У 
првом реду мисли се, на формирање нове еколошке свести, на повећање одговорности 
државне управе, одговарајућу ревизију постојећег економског и правног поретка и веће 
укључивање науке у разрешење актуелних проблема заштите животне средине.    
Ипак, прекретница односа према животној средини, датира из 1972. године када је одржана 
прва конференција Уједињених нација (УН) о животној средини у Стокхолму, на којој је 
иницирано оснивање програма УН за животну средину (UNEP – United Nations Environment 
Programme). Концепт одрживог развоја настао је 1980. године када је Међународно 
удружење за заштиту природе и ресурса развило стратегију развоја чији је задатак 
остваривање одрживог развоја кроз заштиту животних ресурса. [2].По Брундланду 
(Brundtland-Report, 1987), најчешће навођена дефиниција одрживог развоја налази се у 
извештају "Наша заједничка будућност", који је, на позив Уједињених нација сачинила 
Светска комисија за животну средину и развој 1987. године. Дефиниција гласи:  
"Одрживи развој јесте развој који задовољава потребе садашњице, а да не доводи у 
питање способност будућих генерација да задовоље властите потребе."  
Једна свеобухватна дефиниција одрживог развоја гласи: одрживи развој представља 
интегрални економски, технолошки, социјални и културни развој, усклађен са потребама 
заштите и унапређења животне средине, који омогућава садашњим и будућим 
генерацијама задовољавање њихових потреба и побољшање квалитета живота 

ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА У КОНТЕКСТУ ПРОЦЕСА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  
 
ЕУ је иновирала своју прву стратегију за одржив развој 2006 године која је била основ 
многим стратегијама чланица ЕУ-а и оних који претендираји да постану њени чланови. 
Полазећи од процене о погоршању трендова у области животне средине и економских 
изазова повезаних са конкурентским притисцима и новим међународним обавезама, 
Европска унија је 2010. године усвојила Стратегију Европа 2020 с циљем да се помогне 
земљама ЕУ да изађу јаче из економске кризе, како би Европа постала паметна, одржива 
инклузивна економија са великим нивоом запошљавања, продуктивности и социјалне 
кохезије што су и три приоритета ове Стратегије. Заправо, Стратегија Европа 202020 
представља визију европске социјалне тржишне економије у 21. веку. 
Посматрајући глобално, институционални аспект одрживог развоја је до сада показао бројне 
недостатке које би требало у наредном периоду отклонити. Пре свега се мисли на измене у 
међународним уговорима у области заштите животне средине, увођење нових регулатива у 
међународном управљању концептом одрживости, избегавање конфликта приликом 
закључивања мултилатералних споразума, јачање јавно - правних партнерстава и мрежа и 
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националних државних органа које ће се бавити овом проблематиком, а свакако и подизање 
свести свих грађана кад је реч о питању одрживог развоја. 
Европска комисија je 2016. године изнела је свој стратешки приступ за спровођење Програма 
Европа 2030,  укључујуќи 17 циљева одрживог развоја UN Програма до 2030.,  које су 
светски лидери прихватили 2015 године. 
У делу просторног планирања и урбанизма, својим фокусом,  доминира 11-ти Циљ 
одржљивог развоја-Одрживи градови и заједнице. Посебна пажња посвеќује  се становању, 
као једној од основних функција града и људских насеља одређивањем одговарајућих мера 
за остваривање права на приступачно и квалитетно становање на националном и локалном 
нивоу. Програми ревитализације подручја од интереса за опште добро, чија примена, кроз 
дугорочан или временски ограничен период деловања, пружа видљиву додатну друштвену 
вредност што подиже квалитет живота појединца и подстиче развој шире друштвене 
заједнице. Свеобухватни циљ просторног развоја дефиниран је као уравнотежен и одржив 
просторни развој у функцији побољшања квалитета живота и ублажавање трендова 
депопулације, уз очување идентитета простора. Просторни развој усмерен је ка очувању 
вредности природних средина великих градова и идентитета региона и мањих насеља, како 
би се омогуќио  складан развој заједнице чији је циљ смањење неједнакости. Због тога 
европски документи говоре  о градско-руралном партнерство и на поновном успостављању 
веза између града и села, посебно повезивањем урбане и руралне економије. Градови у 
руралним регионима означени  су као интегрална компонента руралног развоја, а рурално-
урбани однос  у густо насељеним регијама  разликује се од таквог односа у ретко насељеним 
регијама. У ретко насељеним руралним подручјима, градови могу понудити одређене 
стандарде у пружању инфраструктуре и услуга и привући економске активности. У овим 
подручјима градови су посебно важни за очување структура насеља и културних пејзажа-
крајолика. 
У овом SDG 11, поред становања истакнуто је деловање и на инфраструктурном повезивању 
градова и насеља, очувању и заштите природних и културних добара, развој зелених 
градова, сигурност урбаних и руралних средина. 
Европска Комисија у  комуникацији путем стратешког документа „Стратешки енергетски план 
2050“, наглашава да је већа енергетска ефикасност у новим и постојећим зградама кључна 
за трансформацију енергетског система ЕУ. Планирање Одрживих грађевина игра пресудну 
улогу у постизању дугорочног циља ЕУ-а за смањење емисије гасова са ефектом стаклене 
баште за 80-95%. Према Стратешком опредјељењу за прелаз у конкурентну економију са 
малим уделом CO2 у 2050. години, допринос у грађевинском сектору би био смањење за око 
40 до 50% емисије CO2 у 2030. и око 90% у 2050. години. 
Недавно усвојени бројни стратешки документи на нивоу ЕУ имаће велики утицај на смер, 
динамику, структуру и обим урбанизације и изградње у Европи, као што су: „Принципи 
циркулативне економије за пројектовање грађевина“ (2020), „Европски зелени уговор "(11. 
децембар 2019.)," Европски инвестициони план за зелени уговор и механизам праведне 
транзиције "(14. јануар 2020.)," Закон о Европској клими "који ће обезбедити климатско 
неутралу Европску унију до 2050. године (4. марта 2020.)," Европски климатски уговор“ (27. 
мај 2020.) који окупља регије, локалне заједнице, цивилно друштво, предузећа и школе, 
„Европска индустријска стратегија“, План за будуће економије (10. март 2020.), „Акциони 
план за циркуларну економију“ са нагласком на одрживо коришћење ресурса (11. марта 
2020.), „Стратегија биодиверзитета ЕУ до 2030. године“ (20. мај 2020.) за заштиту осетљивих 
природних ресурса и низ других докумената. [3]. 
Неоспорна је чињеница да ЕУ до 2050. године жели бити климатско неутрална - економија са 
нултом емисијом стакленичких гасова. Овај  циљ  је у средишту Европског зеленог 
споразума и у складу је са опредјељењем ЕУ за глобално климатско деловање према 
Париском споразуму. 
ЕУ ќе пружити финансијску подршку и техничку помоћ како би се помогло људима, 
предузећима и регионима који су највише укључени у транзицију ка зеленој економији. То се 
зове Механизам фер транзиције и помоћ ће мобилизовати најмање 100 милијарди ЕУР у 
периоду 2021-2027 у активним регионима. 
Стратегије ќе се ослањати  на постојеќе механизме и ресурсе у оквиру Европског фонда за 
стратешка улагања. Поред тога, 70 милијарди евра је на располагању за транспортни сектор 
у оквиру Европског структурног и инвестиционог фонда, укључујуќи 39 милијарди евра за 
подстицање кретања према мобилности са ниским емисијама, од чега 12 милијарди за 
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ниско-угљеничну и одрживу урбану мобилност. У оквиру истраживачког програма Horizon 
2020 на располагању је 6,4 милијарде еура за пројекте мобилности са ниским уделом CO2. 
Прорачун ЕУ подржава климатске циљеве ЕУ-а кроз веќину буџетских програма. [4] 
Било је потребно представити све ове чињенице, како би се утврдила тренутна ситуација и 
увидели обим и правци деловања ЕУ дефинисани недавним усвајањем бројних стратешких 
докумената и пратећег финансијског пакета за непосредну примену, који укључује 
урбанизацију и градњу објеката. Улазеќи дубље у садржај стратешких докумената, јасно је 
да постоје значајне разлике у правцима деловања у односу на претходни период у овом 
сектору, што као логичан закључак намеќе потребу израде нове стратегије  за одржљиви 
развој на основу нових европских стратешких докумената како би могли у скорој будућности 
као равноправне чланице Европске уније да ефикасно одговоримо на нове изазове који су 
постављени у периоду до 2030-2050. 
 
САДАШЊИ ОБРАЗАЦ УРБАНИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ  
 
Образац урбанизације у Европи значајно се разликује од осталих делова света. Европа је 
високо урбанизована са око 73% становништва које живи у урбаним срединама. Различита 
карактеристика урбанизације у Европи је та што Европа, за разлику од Азије и Јужне и 
Северне Америке, има велики број малих и средњих градова и релативно мало урбаних 
подручја изнад 1 милиона становника. Само четири од 79 градова широм света са 
становништво преко 5 милиона налази се у Европи. 16% европског становништва живи у 
градовима са преко 5 милиона људи у поређењу са 30% у Азији и 28% у Северној Америци. 
Урбана подручја Европе су различита по облицима, организацији, просторној динамици, 
социо-економској структури и систему управљања. Ове различите карактеристике су 
историјски узгајане, одређиване путањама и политичким обликом организације на 
националном и локалном нивоу и резултирале су контрастним облицима урбаних збивања у 
земљама југоисточне и северозападне Европе. Међутим, континентални и глобални утицаји 
„на крају ће требати да буду интегрисани у сложене локалне услове и захтеве тако да 
(стратегије за побољшање перформанси) одговарају њиховим контекстима. 
Учинак европских градова у комбинацији са новим политичким оквиром циљева одрживог 
развоја 2030. довео је до приоритетних подручја која се виде као кључна за даљи развој 
европских урбаних подручја. Ове теме су преузете радом на Урбаној Агенди за ЕУ. Урбана 
агенда за ЕУ ( Амстердамски пакт) је координирани и интегрисани приступ који се бави 
градском димензијом ЕУ и националним политикама и законодавством. Стога је проведено 
12 тематских партнерстава у којима су укључени државни органи, државе чланице, Европска 
комисија и заинтересоване стране попут невладиних организација или предузеќа. Теме 
партнерстава су између осталог: Паметна употреба земље, Климатска адаптација, 
Циркуларна економија, Инклузија миграната и избеглица, Урбана мобилност, Становање, 
Квалитет ваздуха, Урбано сиромаштво, Радна места и вештине у локалној економији, 
Дигитална транзиција и Јавне набавке. Урбана агенда за ЕУ је опредељење Европске 
комисије да се локализује и проведе Нова урбана агенда УН-а ( UN-Habitat’s New Urban 
Agenda). 
Поред иницијатива које финансира и подржава Европска комисија и њене државе чланице, 
постоји низ релевантних актера и мрежа за одрживу урбанизацију у Европи: ICLEI (Локалне 
владе за одрживост);EUROCITIES(мрежа изабраних локалних и општинских влада великих 
европских градова); ERRIN (Мрежа за истраживање и иновације европских регија), CEMR 
(Савет европских општина и региона) и UN-Habitat Europe( УН-Хабитат Европе). [5] 
 

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО ОРДЖИВОГ РАЗВОЈА У СЕВЕРНОЈ РЕПУБЛИЦИ 
МАКЕДОНИЈИ  
Република Северна Македонија је усвајањем Националнe Стратегијe Одрживог Развоја за 
период 2009-2030 година показала озбиљну намеру да се бави овим питањем, будући да је 
то један од предуслова да приступи Европској унији. Стратегијом је, осим економске, 
социјалне и еколошке димензије, предвиђен и институционални оквир. Од усвајања 
Стратегије дошло је до погоршања економске ситуације, услед економске кризе која је 
деловала на глобалном нивоу, што је довело до привременог одустајања од оснивања нових 
институција одрживог развоја. 
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Осниван је Савет за одрживи развој, као саветодавно тело у оквиру заменика премијера 
македонске владе. Одговорно министарство за  праћење и реализацију  Стратегије је 
Министарство животне средине и просторно планирање. Међутим ово министарство се 
фокусирало на индикаторе и давање одговоре о нашем напретку око MDG-са, преко 
Националних планова за климатске промене, него што се бави суштином одрживог развоја у 
планирању простора. [6]. 
Закон о просторном и урбанистичком планирању из 2014. и Закон о спровођењу Просторног 
плана из 2004. године укључују принципе просторног и урбаног планирања и заштиту 
животне средине и природе. Први, детаљно наводи захтеве за SEA (Стратешка оцена 
животне средине-СЕА)  за просторне и урбанистичке планове. Такође, предвиђа механизам 
за постављање „услова за планирање простора“. Ове услове поставља Министарство 
животне средине и просторног планирања; међутим, Министарство не зна да ли се следе 
услови.  У 2014. години усвојене су измене и допуне Закона о просторном и урбанистичком 
планирању ради поједностављења административних процедура за инвестирање у 
обновљиве изворе енергије (ОИЕ). Закон о просторном и урбанистичком планирању сада 
предвиђа да се инфраструктурни пројекти (урбанистичка пројектна документација) могу 
користити за локације планиране за изградњу електрана. Ово је корисно за инвеститоре из 
обновљивих извора енергије, јер је овај тип урбанистичког плана једноставнији и може бити 
одобрен у краћем временском оквиру од традиционалних урбанистичких планова. [7].  
Овде треба поново истаћи да је на  конференцији у Уједињеним Нацијама за Жвотну 
средину и развој (UNCED), позната као " Самит за планету Земја ", која је одржана у Риу са 
учешћем  170 националних влада  целог света,  развијена Агенда 21 - Детаљни акциони 
план  за одрживи развој, материјал око 700 страница. Локална агенда  21 (LA21) произлази 
из поглавља 28, где је истакнуто да је локална власт главни носиоц увођења концепта 
одрживог развоја на локалном нивоу преко њихових сопствених стратегија, програма, 
планова и иницијатива. Главни циљ  LA21 је израда локалне стратегије и акционог плана за 
одрживи развој у којем ће проблеми бити разгледани из три аспекта: заштита животне 
средине, социјална и економска димензија. Одрживи развој се мора водити од заједнице, 
базиран на консензусу уз поштовање воље грађана и спровођење процеса LA21, а не само 
експертиза. Већина градова у РСМ има израђену  локалну Агенду 21.  
 
ПОКРЕТАЊЕ ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА УН-а И РЕГЕНЕРАТИВНЕ ОДРЖИВОСТИ 
 
У све више урбанизованом свету који захтева одрживије начине живота, урбано управљање 
подразумева и подстицање урбаног планирања и управљање животном средином, што 
укључује смањење еколошког трага, и децентрализацију доношења одлука, и доделу 
ресурса као појачана координација политике између локалних и националних власти. У том 
контексту постизање одрживости градова може се замислити као укључивање интегрисања 
четири стуба: социјалног,развоја, економског развоја, управљања животном средином и 
урбано управљање. (слика 1.) [8].  Ипак, начини на који град може изградити одрживост, 
одражават ќе његову способност да се прилагоди, у контексту своје посебне историје коју 
поседује, приоритете у оквиру политика и циљева дефинисаних за сваки стуб. 

 
Слика 1. Стубови за постизање одрживости градова 
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Као што је објављено у последњем документу Међувладиног панела о климатским 
променама (IPCC,) људи су у центру глобалних климатских промена: изазивајући 
антропогени пад климе и социјалне факторе, идентификоване као кључане за ефикасно 
реаговање на тренутне изазове. Циљеви УН-а за одрживи развој (SDGs) подстичу одрживост 
с проактивним, глобалним, социјалним циљевима, удаљавајући нас од Брундтланд 
парадигме „не чини данас“ и промовирајући регенеративни помак концепта одрживости, који 
се више не разматра само с ресурсима и енергијом, већ значајно оријентиран на људе. 
 Велики број “сеоско-урбаних миграната” у процесу брзе урбанизације доводи до раста 
урбаних агломерација. То изазива значајне изазове у урбаним срединама, а уједно нуди 
конкурентске предности и могућности за бољи живот. Однос урбанизације и социо-
економског развоја у урбаним срединама је сложен. Стога, многи предуслови за урбани 
развој, као што су могућности запошљавања, инфраструктура, јавне услуге као и могући 
утицаји у вези са емисијом CO2, климатским променама, водним ресурсима, биолошком 
разноликошћу, социјалном инклузијом и људским здрављем, морају бити преиспитани да би 
се извршила поновна процена да се примене позитивни аспекти одрживе урбанизације. 

 
 Слика 2. Мулти дисциплинарни приступ 

 
Не постоји заједнички договорена дефиниција одрживе урбанизације. Међутим, корисно је 
размислити о повезаним дефиницијама како би се увидио спектар перспектива који су 
неопходни за разумевање холистичке природе одрживог урбаног развоја. ( Слика 2.)  
Одржива урбанизација захтева мултидисциплинарне приступе који се баве водом, ваздухом, 
земљом, енергијом, храном, транспортом, земљом, биолошком разноликошћу, 
хемикалијама, грађевином, климатским променама (и прилагођавањем и ублажавањем) 
економским развојем и друштвеним променама на интегративан и интерактиван начин, а не 
путем силосног размишљања 'у одвојеним дисциплинама.  
Фраза, "одрживи развој" толико је злоупотребљена да је можда изгубла на значењу данас. 
То даје простор за почетно објашњење друштвене доминације одређене епистемологије и 
може бити прилика за дијагностицирање садашњости из прошлости, користећи Фукаултовски 
приступ, често назван „историја садашњости“. 
Зато, транзиције одрживости на индивидуалној скали, покреќе нове вредности одрживости у 
понашању  у будућим регенеративним друштвима.  
 
ОСНОВИ НОВЕ  ДЕФИНИЦИЈЕ 
 
Извештај из Брундтланда из осамдесетих година дефинисао је одрживи развој као процес 
који задовољава данашње потребе без угрожавања будућих генерација. Даљњим 
дефиницијама одрживости наведено је да одрживост треба бити замишљена као динамичка 
равнотежа унутар људи и екосистема. Регенеративна парадигма гура напред позитивну 
равнотежу с циљем обнове окружења и заједнице да би омогуќила услове за регенеративни 
раст и ефикасност одрживости. У овом помаку парадигме, ( слика 3), не само технолошка 
решења, већ и хуманистичка а еколошке вриједности су обухваќене. [9,].  
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Слика 3. Фазе развоја од конвенционалне до регенеративне економије 

Што више истражујемо карактеристике одрживоси, све више откривамо њену комплексност. 
Будући да се RESTORE[10,], односи на изграђено окружење које надилази одрживост, са 
својим сетом  повратних активности неопходно  je успоставити заједничко и утемељено 
разумевање одрживости.Даље, како се RESTORE фокусира на разумевање и визију како би 
изгледала ресторативна и регенеративна изграђена околина, од суштинске важности је 
договорити  дефиницију појмова Ресторативно и Регенеративно. Зна се да ће постојати 
регионалне, локалне чак и  одређених земаља варијанте ових дефиниција, али полазишта за 
RESTORE акције узете су као следеќе дефиниције: 

•  ОДРЖИВО: Ограничавање настале штете 
•  РЕСТОРАТИВНО: Враћање социјалног и еколошког система у здраво стање. 
•  РЕГЕНЕРАТИВНО: омогућава развијање социјалних и еколошких система као део процеса 

отпорног и одрживог развоја 
 
ЗАКЉУЧАК 
 
С обзиром да је одрживи развој глобално питање потребно га је спроводити путем 
међународне сарадње и друштва у целини. Национална стратегија одрживог развоја 
(Стратегија) дефинише одржив развој као циљно- оријентисан, дугорочан (континуиран), 
свеобухватан и синергетски процес који утиче на све аспекте живота (економски, социјални, 
еколошки и институционални) на свим нивоима. 
Користећи Хабермасове идеје о систему који колонизира животни свет [5], слажемо се са 
Фергусом и Ровнеиом када они наводе да се значење одрживог развоја променило прије 
него што је било могуће у потпуности истражити кроз инклузиван и разноврстан дискурс [6]. 
Стога је етички од појединца и друштва у целини да има избор и одговорност у смислу  нове 
нарације о одрживости која покреће нове  њене вредности, ставове и понашање у будућим 
регенеративним друштвима. [7].  
 У Резимеу о последњим трендовима и перспективи за постизање циљева политике, у вези 
Урбанизације и коришќења  земљишта у земљорљдњи и шумарству Европске Агенције за  
Екологију, под насловом  “Европска животна средина-Стање и перспектива 2020”, истиче се 
да доминирају погоршани трендови/развој, а да перспектива  до 2050 године у великој мери 
није на добаром путу. Ово недвосмислено говори да  је Европа у  сектору урбанизма на 
погрешном  колосеку  и да неради довољно иако су урађене бројне стратегије и програми, 
једноставно резултати су мали. 
„Преиспитивање одрживости ка регенеративној економији“ (RESTORE) утицати ће на 
помицање парадигме ка ресторативној одрживости нових и постојећих зграда, промовишући 
размишљање и мултидисциплинарност знања, водећи до решења која славе богатство 
дизајнерске креативности уз унапређење корисничког искуства, здравља и добробити унутар 
и изван зграда, у складу са урбаним екосистемима и поновно повезивање корисника с 
природом.  
Националним законима се не врши успостављање концепта одрживог развоја, већ они служе 
за конкретизацију договорених политика и принципа прокламованих националним 
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стратегијама, уз потпуну имплементацију у пракси, што се неможе рећи да постојећи закон о 
урбанистичком планирању има у себи таквих одредби који у пракси промовишу ОР нити је 
нешто предвиђено применом подзаконских аката. 
Више немамо тај луксуз да  можемо да кажемо да смо “мање лоши” данас у односу на 
животну средину, веќ “више добри”.  Морамо да се залажемо  за помак парадигме ка 
регенеративној одрживости будућег изграђеног окружења и у том смислу оријентирати нашу 
законску регулативу. 
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ИСКУСТВА ЗАКОНСКЕ ПРИМЕНЕ Е-УРБАНИЗМА У РЕПУБЛИЦИ 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
 
 
 
РЕЗИМЕ 
Документирањем измена прописа у 12 области пословне делатности у 190 економија, Doing 
Business анализира регулацију која подстиче ефикасност и подржава слободу пословања. Подаци 
прикупљени од стране Doing Business односе се на три питања о влади. Прво, када владе мењају 
регулативу у циљу развоја свог приватног сектора? Друго, које су карактеристике 
реформистичких влада? Треће, какви су ефекти регулаторних промена на различите аспекте 
економске или инвестиционе активности? Предходна Влада је утврдила да електронско пословање 
јавних институција особито у имплементацији закона који су директно повезани са урбанистичким 
планирањем, инвестицијама и градњи објеката као што су 4 кључна закона: Закон о грађевинском 
земљишту, Закон о градњи објеката, Закон о просторном и урбанистичком планирању, Закон о 
катастру и непокретности, су темељи на које су урађена софтверска решења за спровођење 
законских поступака у овим областима. Од посебне важности је Закон о грађевинском земљишту, 
који се од 1 августа, 2016 година, у целости сви његови поступци спроводе искључиво 
електронским путем. Све је ово довело да 2019 године на листи Doing Business'а Република 
Македонија буде рангирана на 10'том месту од 190 држава у свету. Овај систем омогуќава 
ефикасан, транспарентан и унифициран начин поступања свих надлежних органа и субјеката по 
најсавременијим стандардима, у најкраќем могуќем року на основу поднешеног документа-захтева. 
После вишегодишње примене овог система овај рад се бави критичком анализом досадашње 
имплементације и евидентирања  евентуалних слабих страна, посебно што је сада донет нови 
Закон о урбанистичком планирању  и чије поромене треба адекватно уградити у систем е-
урбанизма. 
 
Кључне речи: е-урбанизам, ефикасност, транспарентност и унифицираност 
 
 
ABSTRACT 
By documenting changes in regulation in 12 areas of business activity in 190 economies, Doing Business 
analyzes regulation that encourages efficiency and supports freedom to do business. The data collected by 
Doing Business address three questions about government. First, when do governments change regulation 
with a view to developing their private sector? Second, what are the characteristics of reformist governments? 
Third, what are the effects of regulatory change on different aspects of economic or investment activity? The 
previous government found that e-business of public institutions, especially in the implementation of laws 
directly related to urban planning, investment and construction of buildings includes 4 key laws: Law on 
Construction Land, Law on Construction of Buildings, Law on Spatial and Urban Planning, Law on Cadastre 
and real estate. These are the foundations on which software solutions have been made for the 
implementation of legal proceedings in these areas. Of special importance is the Law on Construction Land, 
which from August 1, 2016, all its procedures are conducted exclusively electronically. All this has led to the 
Republic of Macedonia being ranked 10th out of 190 countries in the world on the Doing Business list in 2019. 
This system enables an efficient, transparent and unified way of acting of all competent bodies and entities 
according to the most modern standards, in the shortest possible time based on the submitted document-
request. After those years of application of this system, this paper deals with a critical analysis of the current 
implementation and recording of possible weaknesses, especially since the new Law on Urban Planning has 
been adopted and whose changes should be adequately incorporated into the e-urban system. 
 
Key words: e-urbanism, efficiency, transparency and unification 
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УВОД 
 
У данашње време економија, Интернет игра важну улогу  као средство комуникације и 
дистрибуције и као таквoг ће га локалне јединице интензивно користити да би побољшале 
услугу у својим заједницама. Интернет ће бити канцеларија која ће се користити за 
побољшање целокупног процеса пружања услуге тако да би то резултирало спровођењем 
пуне понуде е-услуга доступних на веб страницама свих административних канцеларија. 
Остварењем динамичког развоја е-управе и широка употреба  и пружање услуга путем 
електронских канала резултираће бољим и ефикаснијим функционисањем  друштва у 
целини а посебно локалних канцеларија.  
Иако је пружање електронских услуга и даље главни подстицај политика е-управе на свим 
нивоима у Републици Северна Македонија, обично, директни контакт са заједницом сматран 
је практичнијим и пожељнијим на локалном нивоу. У последње време, фокус је дат 
паралелно, како локалној, тако и владиној е-управи где је значајна количина интеракција 
између грађана и владе или обрнуто, успостављена. Самим чином што је 2008 године 
формирано Министарство за информатичко друштво и администрацију, опредељење за тим 
развојем је етаблирано и данас је већина локалних самоуправа под утицајем пружања 
ефикасне и ефективне информације и услуге е-управе као резултат повећане одговорности 
и управљања учинком. 
Питања која се тичу побољшање услуге унутар заједнице настају применом решења за е-
администрацију посебно су интересантна са одређене дистанце примене. Дакле, у  овом 
излагању представљен је резултат истраживања примене области е-урбанизма у Републци 
С. Македонија  и утицај осталих решења е-администрације, на гранична и интерактивна 
подручја у процесу урбанизма, градње, уписа некретнина и инвестиција.  
 
ПРАВНИ ОСНОВИ КОЈИМА СЕ ОСНИВАЈУ ИНФОРМАЦИЈСКИ ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ-
ПРАТЕЋИ ЗАКОНИ 
 
У Републици Северна Македонија, неколико је законских решења, која омогућују електронско 
пословање одређених важних сегмената активности везаних за некретнине, грађевинско 
земљиште, урбанизма и изградњу објеката. То су пре свега: Закон о изградњи из 2011/2013, 
Закон о грађевинском земљишту из 2013/2015, Закон о катастру непокретности 2011/2015, 
Закон о просторном и урбанистичком планирању 2013/2015. 
 
Информациски Систем Е-одобрења за  грађење објекта 
 
На овој веб страни приступ је систему http://www.gradezna-dozvola.mk/ који је у надлежности  
Заједнице Локалних Самоуправа (ЗЕЛС-а), за сва одобрења која су издата од стране 
локалне самоуправе и Министарства саобраћаја и веза, за сва одобрења издата од стране 
владе - државе . 
Овим се електронским системом  први пут напустила дугогодишња пракса израде пројектне 
документације у папирнатом облику и у потпуности применио електронски облик израде 
цртежа у DWG-у и целокупни текст пројекта и цртежа у PDF формату којим се спроводи 
целокупни поступак  издавања одобрења за изградњу  свих категорија објеката. 
Суштинска промена је да су раније пројекти достављани у 5 примерака  у штанпаном облику 
општинама или Министарству на издавање одобрења, а сада се пројекти у електронском 
облику подносе у информационом систему е-одобрења за изградњу, израђени у (DWG) 
формату и (PDF) формату, у једној или више електронских записа, а сваки је ауторизиран  
важећим дигиталним сертификатом-потписом одговорног лица који је израдио пројекат 
издатом од овлашћеног издавача. 
Овај авангардни систем био је главни изазов за све учеснике у то време. Додељено је време 
од две године за адаптацију свих учесника, како општинске администрације, тако и самих 
пројектанта. Корист ове примене су брзо осетили сви у позитивном смислу. Скраћено је 
време испоруке, смањени трошкови штампања и трошкови пројекта. Транспарентност у 
спровођењу поступка одобрења с доступним увидом у било које време што се тиче предмета 
и  поступка.  Овај поступак дефиниран је Законом о изградњи 2011-13 године. 
Поступци издавања дозволе за е-изградњу укупно су 21 и то:  
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1. Извод из детаљне урбанистичке документације;  
2. одобрење идејног пројекта;  
3. грађевинска дозвола;  
4. одобрење за припремне радове;  
5. одобрење за надоградњу или реконструкцију;  
6. одобрење за надоградњу појединих породичних кућа;  
7. одобрење за измене током изградње;  
8. одобрење адаптације и пренамене;        
9. одобрење адаптације;  
10. одобрење пренамене;  
11. одобрење реконструкције са пренаменом;                
12. одобрење реконструкције;  
13. одобрење за употребу објеката 1 категорије;  
14. водоводни прикључак;  
15. одобрење за промену инвеститора;  
16. одобрење за реконструкцију линијских објеката;  
17. одлука за реконструкцију зграда за које није потребна сагласност;  
18. обавештење о почетку изградње;  
19.обавештење о извршеном техничком прегледу за наградњу објекта за 2 категорију 

градње;  
20. одлука за објекте за које није потребно одобрење;  
21. прикључак на дистрибутивну мрежу.  

Примена овог система пратио је сет корисничких упутства као  што су: Пријаве е-даваоца 
лиценце; Е-лиценце за подносиоце захтева на албанском језику; Упутство за е-лиценце за 
институције; Упутство за примену  дигиталног сертификата. 
Исто тако потребна је била промена  и прилагођавање свих  Правилника као што су: 

 Правилник о начину вођења поступка за добијање грађевинске дозволе 
електронским путем (Сл. Лист, бр. 81 од 31.05.2013.) 

 Правилник о измени правилника о садржају пројеката, именовању пројекта, начину 
оверења пројекта од стране одговорних лица и начину коришћења електронске 
евиденције (Сл. Лист, бр. 68 од 13.05.2013.) 

 Правилник о измени правилника о садржају пројеката, именовању пројекта, начину 
верификације пројекта од стране одговорних лица и начину коришћења електронских 
записа (Сл. Лист, бр. 81 од 03.06.2013) 

 Правилник о садржају пројеката, именовању пројекта, начину оверења пројекта од 
стране одговорних лица и начину коришћења електронских записа (Сл. Лист, бр. 24 
од 25.02.2011.) 

 Правилник о измени и допуни правилника о начину вођења поступка за добијање 
грађевинске дозволе електронским путем (Сл. Лист, бр. 89 од 24.06.2013.) 

 Правилник о начину коришћења е-одобрења информационог система за изградњу од 
стране другостепеног тела (Сл. Лист, број 146 од 25.10.2013.) 

 Правилник о начину спровођења поступака за одобравање идејног пројекта, за 
измене током изградње (Сл. Лист, бр. 150 од 31.10.2013.)  

 
Информациски систем Е-грађевинско земљиште 
 
Страница за приступ Е-грађевинском земљишту у овом систему  је http://www.gradezno-
zemjiste.mk/, која је у надлежности Министарства саобраћаја и веза и ЗЕЛС (Службени лист, 
бр. 137/2013 и бр. 15/2015). Овај е-регистар омогућава ефикасан, транспарентан и 
јединствен начин деловања свих надлежних органа и ентитета по најсавременијим 
стандардима у најкраћем могућем року и на основу њиховог сопственог захтева 
регистрованог корисника да учествује у: Е - аукције за електронско јавно надметање за 
куповину државног земљишта; куповина државног земљишта директним договором; 
Поступци  који се садрже у е-грађевинског земљишта: 

1. Oтуђивање грађевинског земљишта у власништву Републике Македоније, 
непосредним договором о потребама верских заједница за изградњу верских 
објеката предвиђених урбанистичким плановима. 
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2. Oтуђивање грађевинског земљишта у власништву Републике Македоније, 
непосредним договором за потребе дипломатско-конзуларних представништава за 
изградњу дипломатско-конзуларних објеката. 

3. Oтуђивање грађевинског земљишта у власништву Републике Македоније директним 
договором за формирање грађевинске парцеле предвиђене урбанистичким планом, 
уколико лице поседује више од 30% грађевинског земљишта и ако план те 
грађевинске парцеле не предвиђа изградњу објеката из јавног интереса одређен 
законом. 

4. Oтуђивање грађевинског земљишта у власништву Републике Македоније 
непосредним договором других власника зграда или посебних делова зграда 
изграђених грађевинском и техничком документацијом и евидентирани у књизи јавних 
некретнина који немају акт о додели права на коришћење изградње. .  

5. Oтуђивање грађевинског земљишта у власништву Републике Македоније 
непосредним договором других власника зграда или посебних делова зграда о 
којима је донета одлука у складу са Законом о утврђивању правног статуса 
нелегалне градње на основу којег су уписани у књигу јавних некретнина . 

6. Oтуђивање грађевинског земљишта у власништву Републике Македоније директним 
договором на основу власништва над зградама и посебним деловима зграда 
изграђеним грађевинском и техничком документацијом у складу са урбанистичким 
планом грађевинског земљишта на којем имају право на дугорочни закуп и плаћене  
остале накнаде проистекле из дугорочног уговора о закупу текуће године. 

7. Давање у закуп грађевинског земљишта у својини Републике Македоније, ради 
изградње објеката од јавног интереса утврђених законом. 

 
И овај сегмент електронског административног поступка прати сет Правних акти и упутства: 
СМЕРНИЦЕ за употребу дигиталног сертификата у систему управљања грађевинским 
земљиштем; СМЕРНИЦЕ за креирање јавних надметања - ЗА ОПШТИНЕ; СМЕРНИЦЕ за 
општинске администраторе; СМЕРНИЦЕ за подношење захтева за отуђење грађевинског 
земљишта непосредним уговором – за подносиоце;  СМЕРНИЦЕ за подношење пријава за 
учешће у јавном надметању – за подносиоце; СМЕРНИЦЕ за поступање по захтеву за 
отуђење грађевинског земљишта непосредним договором - ЗА ОПШТИНЕ; Упутство за начин 
коришђења дигиталног потписа – за подносиоца. 
Е-катастарски шалтер- уведен Законом о катастру некретнина из 2013/2015  
Графички регистар грађевинског земљишта (ГРГЗ) води Агенција за катастар непокретности 
у електронском облику. То је једини регистар који садржи све просторне и описне податке о 
грађевинском земљишту у Р. Македонији. ГРГЗ је системско решење које успоставља 
потпуну стандардизацију процеса, процедура и података у циљу обједињавања 
урбанистичких планова на територији Републике Северне Македоније. 
У регистар се уносе следећи подаци: 

- графички подаци за урбанистичке планове / урбанистичку документацију / 
урбанистичку пројектну документацију који се припремају у две димензије (2Д) у 
DXF/SHP формату; 

- алфанумерички подаци табеле (XLS/CSV); 
- текстуални подаци - услови изградње (DOC/DOCX); и 
- надморске висине - квоте урбанистичких планова / урбанистичка документација / 

урбанистичка пројектна документација као атрибут. 
Овај систем обухвата следеће процедуре: Извод, Нумерички подаци; Мишљење о утврђеној 
ситуацији из изведено упоређење и Обавештење о дигиталном преклапању. 
Правни акти и упутства која прате овај систем су: Законом о катастру непокретности (Сл. 
Лист  бр. 53/13, 41/2014, 115/2014, 116/2014, 153/2015 и 192/2015); Правилник о облику и 
начину вођења графичког регистра грађевинског земљишта (Сл. Лист РМ, бр. 229 од 
29.15.2015.); Презентација са радног састанка 08.04.2016; Студија за успостављање 
регистра грађевинског земљишта и Централизираног система за урбанистичке планове  - 
Први део; Студија за успостављање регистра грађевинског земљишта и Централизираног 
система за урбанистичке планове – Други део; Правилник о облику и начину вођења 
графичког регистра грађевинског земљишта; Дисциплина цртања у AutoCad -у; Пример рада 
са датим слојевима (двг). 
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Циљ је овим, омогућити припремање анализа које се односе на управљање грађевинским 
земљиштем, бржи и једноставнији поступак издавања извода из урбанистичких планова, 
нумеричких података и других података о грађевинском земљишту. 
ГРГЗ садржи податке о урбанистичким плановима за макропланирање и микропланирање. 
Овде су, поред ових података, интегрисани и подаци из катастра непокретности који се 
користе за анализу, издавање и визуелну презентацију. 
ГРГЗ систем је централизовано веб решење које покрива неколико радних процеса и 
функција у процедурама доношења, тј. Одобравања урбанистичких планова (УП), 
импортирању и складиштењу УП, анализа и статистика података ГРГЗ-а повезаних са 
подацима из катастра непокретности, као и издавање података и докумената из ГРГЗ-а. 
ГРГЗ је намењен професионалним корисницима, укључујући општине у Републици 
Македонији, бирое за израду урбанистичке документације, министарства, приватне геодетске 
компаније и Агенцију за катастар непокретности. 
 
ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ Е-УРБАНИЗАМ 
 
Овај систем уведен је Законом о просторном и урбанистичком планирању 2014/2015 
(Службени лист Републике Македоније, бр. 119/14). Приступа се са веб странице 
https://www.e-urbanizam.mk , кроз које се проводи процедура припреме и усвајања 
урбанистичких планова, регулациски планови генералних планова, урбанистичка 
документација и урбанистичка пројектна документација.  
Правна акта и упутства која прате овај систем: 

- Члан 27. овог закона дефинише начин подношења захтева за трајну претворбу 
пољопривредног земљишта у грађевинско. Урбанистички план се не може усвојити, 
тј. Урбанистичка документација не може бити одобрена ако се не донесе акт којим се 
даје сагласност за трајно претварање пољопривредног земљишта у грађевинско у 
складу са Законом о пољопривредном земљишту. 

- Члан 32 дефинише начин прибављивања података и информација када израђивач 
плана подноси електронски захтев свим субјектима који обављају активности у 
области заштите животне средине, заштите културног наслеђа, заштите и 
спашавања, здравствене заштите, образовања, пољопривреде, економије вода, 
саобраћај и везе, ваздухопловство, безбедност, јавне путеве, као и субјекти 
одговорни за изградњу и одржавање саобраћаја, воде, канализације, електричне 
енергије, телекомуникација, топле воде и гасоводне инфраструктуре, дужни су да 
пруже све доступне податке и информације израђивачима просторног плана, 
урбанистичког плана, урбанистичке документације и урбанистичке пројектне 
документације. 

Ако субјекти из става (1) овог члана не доставе податке и информације којима располажу, у 
року од 10 радних дана сматраће се да немају тражене податке и информације, при чему ће  
могућа будућа штета због недостатка података и информација, сносити субјекти који нису 
доставили потребне податке и информације, тј. нису одговорили на захтев. 
Приручник о дисциплини цртања развијен је од стране катастра за усклађивање двг цртежа 
урбаниста и катастарских карата који су у дкф формату. Ова активност је спроведена кроз 
обуке које је за наше чланове организовала комора и катастар како би се олакшало  да ова 
два различита документа треба да буду преклопљени, а план треба да одобри Агенција за 
катастар. 
Цртање тополошки исправног урбанистичког плана укључује следеће неколико једноставних 
правила: 
1. површине истог типа (на пример грађевинске парцеле) да се не преклапају, 
2. када су површине једна поред друге, да додирују целокупну границу са суседним без 

икаквих празнина, 
3. да буде нацртан затвореном поли-линијом која нема двоструке сегменте, тј. не преклапа 

се са собом. 
4. Ова правила се примењују на грађевинске површине, грађевинске парцеле, блокове и 

урбанистичке планове који покривају било који ниво. 
 
Карактеристике информациског система Е-урбанизам 
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Систем електронског урбанизма је у надлежности Министарства саобраћаја и веза. Њиме је 
законодавац покушао да олакша процес усвајања процедура за урбанистичке планове. 
Његова сврха је превасходно да омогући брзу и лаку комуникацију између заинтересованих 
страна током циелог поступка. Овим се обезбеђује ефикасно испуњавање захтева свих 
корисника система као и транспарентност у целом процесу израде планова, кроз увид у 
сваку фазу и корак њихове обраде. 
Помоћу овог система добијамо преглед започетих процедура, њихову историју кретања 
током целог поступка као и историју промена. 
У зависности од улоге у којој је корисник најављен, постоји могућност прегледа мишљења 
дате за одређену процедуру од стране одабране спољне институције, као и преглед поступка 
усвајања стратешке процене. 
Корисник се може пријавити у систем у једној од сљедећих улога: Системски администратор; 
Локални администратор из институције / општине; Планер; Ревидент; Руководилац; 
Одговорно лице из општине; Одговорна особа из екстерне институције; Корисник / Члан 
Комисије; Корисник / Члан одбора за извештавање; Секретар  општинског Савета; Спољни 
корисник. 
Овисно о улози у којој је најављен, корисник  се служи  са одређеним привилегијама у 
систему. Систем у целини представљен је са детаљнијим објашњењима свих 
функционалности. на адреси https://www.e-urbanizam.mk/ 
У овом систему приказани су јавни документи доступни за преузимање као што су:  

1. Упутство за кориснике;  
2. Кориснички приручник за појединце;  
3. Често постављана питања;  
4. Правилник о стандардима и нормама за урбанизам (Сл. Лист, бр. 24 од 21.08.2015.);  
5. Закон о просторном и урбанистичком планирању (Службени гласник Републике 

Македоније, бр. 119 од 31.12.2014.);                               
6. Промене и допуне Закона о просторном и урбанистичком планирању (Сл. Лист, бр. 44 

од 19.03.2015.);  
7. Правилник о облику и садржају захтева за трајну претворбу пољопривредног 

земљишта у грађевинско (Службени лист, бр. 15 од 08.07.2015.);  
8. Водич за дисциплину цртања. 

На овом сајту су и најаве, где се приказују јавне најаве (јавни позиви за презентацију плана 
јавног анкетирања) и Образац за пријаву у систем као овлашћени корисник. 
После корисничког уласка у систем омогућује се: Увид у све текуће поступке за све погледе 
планске документације вођене у е-урбанизму; Увид у предмету посебне планске 
документације која се води у е-урбанизму; Увид у чланове комисије за урбанизам и комисије 
за јавно надгледање посебне планске документације која се води у е-урбанизму и Преглед 
свих докумената који су унесени у систем током поступка. 
Комора овлашћених архитеката и овлашћених инжењера и Агенција за катастар 
непокретности Републике Македоније су заједничком сарадњом организовали четири 
регионалне обуке за информирање урбаниста - активних чланова одељења за урбанизам, за 
примену новог регистра грађевинског земљишта и усклађивање система. е-урбанизам кроз 
водич за израду урбанистичких планова у AutoCad -у. Са тих обука произашли су и 23 
закључака за корекцију и побољшање система коришћења Е-урбанизма који су одмах 
уграђени у систем. 
После скоро 5 година примене Е-урбанизма, усвојен је сасвим нови Закона о урбанистичком 
планирању 04.02.2020 године. Због тога потребно је донети нове прописе који ће подржати 
спровођење закона, од којих су најважнији сљедећи: Правилник о урбанистичком 
планирању,; Правилник о е-урбанизму и Тарифник  за израду урбанистичких планова. 
Због транспарентности, публицитета и професионализма у њиховој припреми за 
превазилажење тренутних проблема, КОАИ преко Одељења за урбанизам као део државног 
система надлежног за ову област активно учествује у изради нових прописа. Учесници у 
поступцима спроведеним у е-урбанизму електронског система, сублимирали су своја 
конкретна искуства и коментаре, примедбе или проблематичне ситуације са којима су се 
суочавали током рада овог система у протеклом периоду. Њихов фокус се односи на 
следеќе: 

- Систем е-урбанизма треба прерадити на такав начин да његов интерфејс (десктоп) 
буде ближи формату електронског система Е-грађевинска дозвола (формирање 
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поља за достављање засебних докумената, са класификацијом различитих врста и 
формата обавезних и других врста докумената у одвојеним пољима). Повећати 
капацитет сервера који опслужују систем. 

- Да се промени начин обавештавања о променама статуса предмета свих који су 
укључени у систем. 

- Најважније је да  се систем е-урбанизма у потпуности усклади са новим Законом о 
ПУП 

- Напомена! Систем би требало на неодређено време да служи спровођењу започетих 
процедура за усвајање УПД-а у складу са претходним законом до његовог завршетка. 

- Одбацити Java платформу као застарелу превасходно у погледу безбедности. 
Приликом усавршавања система е-урбанизма користити савременије платформе које 
ће задовољити капацитет и  брзину приликом коришћења. 

- Могућност атачирања већих електронских датотека, могућност атачирања датотека у 
векторском формату са више екстензија (софтвера), а не искључиво у dwg формату. 

- Велику забуну код планера настаје приликом додавања докумената у dwg и pdf 
формату, претходно потписаном дигиталним сертификатом у колони "Дигитални 
потпис" стоји "не" све док их не проследи до следећег корака, а након следећег 
корака већ следи дигитални сертификат у наведеној колони аутоматски се генерише 
у „да“. Овај корак је погрешан,  јер  без потврде дигиталног цертификата није могућ, а 
планер нема увид да ли треба приложити претходно потписан или непотписан 
документ. 

- Да имају објашњење за улогу државних институција као што су: јавна предузећа, 
агенције и дирекције о томе када их треба укључити са својим мишљењем или 
сагласношћу везаним за УПД у систему. (Пример: ЈП ДП СРМ не издаје мишљење, а 
МТВ исто тражи када даје сагласност) 

- Да се уведу аларми-подстицаји за све укључене особе, представнике државне 
управе, као што су надлежна министарства, јавна предузећа, агенције, дирекције, 
општинска управа, затим јавна предузећа и правна лица која управљају 
инфраструктуром. Увођење процене и сходно томе одредби  казни и награде за ад 
министративне запослене који су укључени у систем. 

- Неусклађени кораци у вези с неким од поступака, на пример за усвајање УПВНМ-а 
- Након исправки одређеног УПД-а од стране општинске управе, непотребно се тражи 

поново приложити целокупну документацију. 
- Чести прекиди, искључења система приликом покушаја покретања поступка пријаве 

као што су: ЛУПД, ДУПД / ТИРЗ / АУТОКАМП, АУП, ПИ, ИПП, ТИ, ПИМ, УП и ПП. 
Проблем са покретањем поступка у е-урбанизму / најаве, а затим у е-урбанизму / 
администратору са дигиталним потписом за покретање поступка 

- Проблеми с електронским системом катастра ГРГЗ, чести скокови система при 
покушају прикључивања дкф датотека величине од 200 до 400МБ. 

 
ЗАКЉУЧАК 
 
Примена е-урбанизма информационог система реално је могућа само уз правилно 
поштовање и подршку  регистра грађевинског земљишта, који има улогу стуба урбанизације 
простора. То значи да је ово основ за даљи развој и употребу усвојених урбанистичких 
планова од стране локалне и државне управе. Полазна тачка је од грађевинског земљишта-
парцеле, зграде, њеног уписа у катастар непокретности, а дефинисана је само у 
урбанистичком плану или урбанистичком пројекту. 
Може се закључити да је овај систем донео велико олакшање  и побољшање процеса код  
свих урбаниста који се односи на процедуре и скраћивање времена у административним 
поступцима. Свакако да је потребно побољшати хардверске и софтверске капацитете 
базичних система унутар водечих институција, како би се неометано и без прекида  
спроводили сви поступци и повечала временска ефикасност. Слободно се може 
констатовати позитивно искуство од имплементације Е-урбанизма код свих учесника овог 
процеса. Трба га само и даље унапређивати и усклађивати са новим технологијама. 
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Сања Велисављевић 1 
 
 

 
 
РЕЗУЛТАТ ПОСТОЈЕЋЕГ УПРАВЉАЧКОГ СИСТЕМА КРОЗ АНАЛИЗУ 
УРБАНОГ ТКИВА, НА ПРИМЕРУ ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАДСКОГ БЛОКА / 
РАЗМАТРАЊЕ НОВОГ МОДЕЛА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
РЕЗИМЕ: 
Мислећи град, градитељи, а ту пре свега мислим на урбанисте и архитекте, занесени великим 
темама глобално урбаног развоја занемарују тему постојећег урбаног блока његову улогу и утицај 
на формирање јавне сцене тј. идентитета града.  
Фасада је део улице и као таква има велику улогу у формирању крајњег визуелног идентитета 
града. У формирању урбанистичке сцене свако ново уметање и померање елемената утиче на овај 
изглед.  
Како сачувати визуелни идентитет постојећег блока у коме постоје слободне грађевинске парцеле 
на којима се предвиђа изградња? Да ли је ово остављено на одговорност сваком градитељу 
појединачно? Чему сведочимо у садашњем тренутку? Има ли управљачки систем одговор на ову 
тему? Шта је то што би се као нов модел могло у систем имплеметирати како бисмо постојећу 
структуру обликовали или преобликовали посматрајући исту као целину? 
Кључне речи: урбано ткиво, развој, урбани блок, фасада, урбана сцена, идентитет града 
 
ABSTRACT: 
Thinking of the city, the builders, and above all, I think of urban planners and architects, enthralled by the great 
topics of global urban development, neglect the topic of the existing urban block, its role and influence on the 
formation of the public scene, city identity. 
The facade is part of the street and as such plays a large role in forming the ultimate visual identity of the city. 
In the formation of the urban scene, each new insertion and displacement of the elements influences on this 
appearance. 
How to preserve the visual identity of an existing block in which there are vacant building plots where 
construction is envisaged? Is this left to the responsibility of each builder individually? What are we witnessing 
in the present moment? Does the management system have an answer to this topic? What is that what could 
be implemented into the system as a new model to shape or reshape the existing structure by looking at it as 
a whole? 
Key words: urban fabric, development, urban block, facade, urban scene, city identity. 

 
 
УВОД 
 
Посматрајући и анализирајући постојећу изграђену градску структуру на територији старог 
Београда, уочава се вeлики дисконтинуитет у архитектонском изразу постојеће структуре и 
архитектуре новијег времена. Ова, често визуелно непомирљива различитост утиче на 
урбану сцену и атмосферу у самом блоку/граду. Да бисмо покушали да схватимо на који 
начин долази до овог јаза потребно је да сагледамо: 
1. урбани блок заједно са постојећом и новоизграђеном структуром,  
2. процедуру кроз коју један пројекат пролази до одобрења за употребу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3. као и све учеснике у самом процесу а пре свега архитекте/урбанисте, инвеститоре и 

државне службенике који долазе у контакт са предметном процедуром. 
На овај начим могуће је раширити слику и пустити светлост на прећутна питања данашњице 
како колега архитеката/урбаниста, тако и корисника града који не користећи се стручном 
терминологијом једноставно примећују да је  “град поружнео у новије доба“.  

                                                
1 Сања Велисављевић, маст.инж.арх., власник и директор „SV Design & Development“ д.о.о. Београд   

e-mail: sanja.velisavljevic@svdesign.rs 
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Ово представља својеврстан парадокс ако погледамо са друге стране да се процедура за 
добијање грађевинске дозволе константно усложњава, као и број измена закона и нових 
правилника.   
 
УРБАНА СЦЕНА ДАНАШЊИЦЕ 
 
У потрази за одговором у себи на предметну тему урбане сцене града, враћам се основама и 
предивној књизи „Грађена средина и архитектура“ проф.др. Зорана Никезића, подсећајући 
себе на важност разумевања и премошћавање простора између заната и филозофије. Да би 
се тај простор премостио потребно је с´ времена на време себе изместити из уског фокуса 
посматрања и погледати ширу слику из другог референтног система. Уколико је „ 
ГРАЂЕВИНА + КУЛТУРА= АРХИТЕКТУРА“, могло би се рећи да је архитектура оно грађење 
које је физички и материјално постојано и човеку адекватно2. Тако настаје урбана сцена у 
којој представа стално тече а сценографија с´ времена на време трпи одређене промене. 
Делови градске сцене представљају појединачне грађевинске парцеле са једне стране и 
систем јавних површина са друге стране. Тако настаје изграђено урбано ткиво кроз систем 
кућа и улица.  
Како би урбана сцена сачувала свој квалитет у архитектонском смислу потребно је пажљиво 
вршити имлементације нових објеката у оквиру изграђеног урбаног блока, кроз замену 
постојећих структура или изградњом слободних грађевинских парцела. Приликом 
имплентације нове структуре потребно је посебну улогу дати фасади која има двојаку 
припадност, јер делом припада парцели а делом улици, употпуњујући њен изглед. 
Посматрајући стари део града Београда примећујем велики дисконтинуитет у стваралачком 
изразу и језику архитектуре. Поред временског и друштвено-политичког дисконтинуитета, 
који нису главни предмет овог рада, све чешће овај дисконтинуитет примећујем у садашњој 
архитектонској пракси, што представља главни разлог за писање овог рада и отварање ове 
теме.   
Како бисмо се сузили и приближили анализи урбаног ткива кроз пример стамбеног блока, у 
наставку следи дефиниција стамбеног блока, преузета из појмовника Закона о планирању и 
изградњи. 
 „20в) стамбени блок јесте заокружена просторна целина у грађевинском подручју 
насељеног места, правилног геометријског облика са претежном стамбеном наменом 
(по правилу вишепородично становање), оивичен је јавним саобраћајним површинама, а 
унутар блока се формирају интерне саобраћајнице, колско-пешачке стазе, слободне и 
зелене површине у јавном коришћењу. Према начину грађења стамбени блокови могу 
бити ивично и слободно грађени, односно отворени, полуотворени и затворени. 
Отворени стамбени блок се састоји од слободностојећих објеката вишепородичног 
становања на земљишту које је у јавном коришћењу. Полуотворени стамбени блок чине 
објекти изграђени у прекинутом низу. Затворени стамбени блок чине објекти изграђени у 
непрекинутом низу са свих страна блока. Кондоминијум јесте посебна врста и облик 
организовања у затвореном стамбеном блоку, са заједничким садржајима у објектима и на 
грађевинском земљишту (парк, игралиште за децу и др.), који су у заједничкој својини свих 
власника посебних делова у објектима изграђеним у том комплексу. Право на упис 
заједничке својине на грађевинском земљишту око објекта стиче се по изградњи свих 
објеката у комплексу, односно по прибављању употребних дозвола за све објекте у 
кондоминијуму;“3 
У наведеној дефиницији део који бих посебно издвојила је „стамбени блок јесте 
заокружена просторна целина“. Овај део указује на одговорност према контексту и 
окружењу приликом имплементације појединачног елемента у постојећу структуру блока,  
што свакако утиче на одржавање баланса урбанистичке сцене града. 
 
САГЛЕДАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ УПРАВЉАЧКОГ СИСТЕМА 

                                                
2 Проф.др Никезић.З, Грађена средина и архитектура, Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду, Булевар Кралја Александра 73/II Београд 
3 члан 2. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) 
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Како долази до визуелног дисконтинуитета у постојећим блоковским структурама у 
садашњем тренутку и на који начин и у којој мери је могуће утицати на будућу архитектонску 
праксу остаје нам да покушамо да сагледамо и могући одговор пронађемо у процедури 
добијања потребних докумената за његову имплементацију. Како је све мање планских 
докумената који разрађују неизграђено грађевинско земљиште, потребно је промислити и о  
могућности израде или измене и допуне планског документа, јер је он основ за измену 
постојеће блоковске структуре. 
Да би један пројекат добио одобрење за изградњу, он пролази одговарајућу процедуру у 
зависности од зоне у којој се предметна парцела налази као и планског документа који је на 
снази у предметној зони. Основни поступак кроз који сваки објекат пролази састоји се у: 

1. изради идејног решења којим се добијају локацијски услови 
2. изради пројекта за грађевинску дозволу којим се добија решење о грађевинској 

дозволи 
3. изради пројекта за извођење којим се уз пријаву радова започиње градња  
4. изради завршних пројеката, одобрења, потврда, атеста и техничког прегледа објекта 

за добијање употребне дозволе 
Горе побројање пројекте израђује и одговарајућом лиценцом потписује одговорни архитекта 
са својим тимом.  
Уколико се парцела-ле налази у зони којој је важећим планским документом прописана 
израда урбанистичког прјекта или када инвеститор захтева, за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде 
локације, приступа се изради урбанистичког пројекта, чији је саставни део идејно решење.4  
Према дефиницији из Закона о планирању и изградњи: 
 „Урбанистички пројекат се израђује за једну или више катастарских парцела на овереном 
катастарско-топографском плану. 
Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонску разраду локације може се 
утврдити промена и прецизно дефинисање планираних намена у оквиру планом 
дефинисаних компатибилности, у складу са капацитетима инфраструктуре у оквиру 
капацитета који су опредељени планским документом, према процедури за потврђивање 
урбанистичког пројекта утврђеној овим законом. 
Промена и прецизно дефинисање планираних намена, у смислу става 2. овог члана, 
дозвољена је када је планом предвиђена било која од компатибилних намена.“ 5 
У наставку следи процедура коју урбанистички пројекат пролази након израде пројектне 
документације од стране одговрног лица и предаје надлежним органима на преглед:  
„Орган надлежан за послове урбанизма потврђује да урбанистички пројекат није у 
супротности са важећим планским документом, Законом и подзаконским актима донетим 
на основу Закона. 
Пре потврђивања урбанистичког пројекта, организује се јавна презентација 
урбанистичког пројекта у трајању од седам дана, у складу са Законом и прописима 
донетим на основу Закона. 
На јавној презентацији се евидентирају све примедбе и сугестије заинтересованих лица, у 
складу са Законом и прописима донетим на основу Закона. 
По истеку рока за јавну презентацију, разматра се урбанистички пројекат са свим 
примедбама и сугестијама, врши се стручна контрола и утврђује се да ли је урбанистички 
пројекат у супротности са планом ширег подручја, о чему се сачињава писмени извештај 
са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.“ 6 
Посматрајући предметну процедуру од предаје пројектене документације до добијања 
писменог извештаја, уочава се  комплексност као и низ актера и учесника, од државних 
органа и институција до градског архитекте који са својим тимом председава комисијом. 

                                                
4 члан 60. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) 
5 члан 61. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020)  
6 члан 88. Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Службени гласник РС", број 32 од 3. маја 2019) 
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Овако осмишљен и у пракси спроведен управљачки систем, даје могућност доносиоцима 
одлука да на основу мишљења јавности (општег) и стручног тима (посебног) укаже на 
стручност, детаљност и доследност. Поступак у коме предметне парцеле пролазе процедуру 
израде урбанистичког пројекта као процедуру потврђивања истог, укидају или смањују 
могућност настанка визуелног дисконтинуитета у ближем окружењу, јер је просторни оквир 
сагледавања шири од оквира појединачне парцеле. Очувању визуелног континуитета у 
великој мери доприноси и мишљење као и одлука стручног тима на челу са градским 
архитектом. 
 
АНАЛИЗА УРБАНОГ ТКИВА, НА ПРИМЕРУ ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАДСКОГ БЛОКА7 
 
Како би се горе описан управљачки систем сагледао у пракси у наставку следи анализа 
потврђеног урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног блока на кат.пар. 2998/1 КО 
Звездара у улици Војводе Богдана бр. 37, израђен од стране предузећа „АУЛА“ д.о.о. 
Београд, одговорног урбанисте Милене Стeвановић Шаљић, диа. 
 

 
Слика бр.1: Концепт објекта, шира слика контекста идејног решења бр: ИДР0 9/17 које је израдио 
пројектни биро «МС ПРОЈЕКТ» самостални биро за пројектовање мс пројект милан живковић, ПР 

Београд (Звездара) 
 
Просторна целина оивичена улицама Војводе Богдана, Игманском, Војводе Бране и Ђуке 
Динића представља део урбане градске матрице- градски блок. Посматрајући постојећу 
изграђену физичку структуру блока, може се уочити траг времена кроз недовршеност 
започете идеје.  Као резултат поменутог дисконтинуитета (време/реализација) добијамо 
недовршену идеју о формирању  компактног блока, у визуелном смислу, кроз физичку 
структуру.  
Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
– град Београд (целине I–XIX) („Сл. лист града Београда“ бр. 20/16) и картом Спровођење 
предвиђа се изградња физичке структуре у оквиру предметног блока, на катастарским 
парцелама 2971/3, 2998/1, 2997 КО Звездара. Урбанистичко-архитектонском разрадом 
наведених локација кроз израду урбанистичких пројеката и спровођењем истих кроз физичку 

                                                
7 Урбанистички пројекат са Потврдом о  прихватању бр. IX-12 бр. 350.13-73/2017 од 15.08.2017. 
године, коју је издао Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове града Београда, Сектор за 
спровођење урбанистичких планова 
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структуру, остварује се формирање предметног градског блока као целине. Изградњом 
наведених парцела би се у потпуности завршила изградња блока без могућности за даљу 
градњу и интервенцију. 
Предметна кат. пар. 2971/3, КО Звездара налази се у улици Војводе Богдана бр.39 као прва 
од три парцеле у низу које нису изграђене у складу са Планом генералне регулације. По 
типологији, објекат је једнострано узидан према кат.пар. 2998/1, КО Звездара, док  је према 
кат. пар. 2974/2 објекат постављен у складу са Планом, испуњавајући планом задате 
минимуме за растојање од бочне границе парцеле (1/5 висине објекта), као и растојање 
објекта од бочног суседног објекта (1/2 висине вишег објеката). 
План генералне регулације као плански документ пружа прецизне инструкције у погледу 
позиционирања објекта на парцели са једне стране, док са друге стране оставља простора 
урбанисти/архитекти да објекат на адекватан начин постави у контекст и окружење.  
Како би се у концептуалном смислу остварила идеја визуелно компактног блока, потребно је 
наћи адекватан архитектонски израз који ће помирити постојећу са планираном физичком 
структуром. Да би се остварила веза прошлости/будућности, изграђене/планиране физичке 
структуре, кроз адекватан архитектонски израз, урађена је анализа постојеће физичке 
структуре, кроз анализу уграђених материјала и бонитета истих. 
Као резултат претходне анализе опека добија улогу доминантног, а бетон секундарног 
материјала. У односу на добијен резултат, идеја архитекте је да будућу структуру уклопи у 
постојеће окружење правећи јасну разлику између истих. Доминантна улога опеке на 
омотачу новопројектоване структуре опада, док примат пеузима бетон, упостављајући нов 
однос у окружењу.  
На овај начин архитекта успоставља јасну разлику између постојеће и планиране физичке 
структуре, формирајући заједничку нит између прошлости и будућности, кроз употребу 
материјала из окружења у другачијем односу, довршавајући идеју компактног блока у 
визуелном смислу. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Слика бр.2: Лист бр. 18, Улична фасада- југозапад, идејног решења бр: ИДР0 9/17 које је израдио 
пројектни биро «МС ПРОЈЕКТ» самостални биро за пројектовање мс пројект Милан Живковић, ПР 

Београд (Звездара) 
 
изведено стање 
 
На фотографијама бр. 3 и 4 изведеног стања, уочава се одступање од горе описаног 
промишљања у материјализацији фасадног омотача. Опека је замењена материјалом новије 
генерације FunderMax компактних HPL плоча које изгледају као природно дрво. Промењен је 
и првобитно пројектован и урбанистичким пројектом усвојен однос материјала на фасади, 
док су сви остали урбанистичко технички захтеви испуњени и у складу су са потврђеним 
урбанистичким пројектом. 
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Слика бр.3 и 4: Изведено стање, фотографија из личне архиве 
 
Анализирајући предметни пример можемо сагледати и повући паралелу између пројекта 
(укључујући стручни тим), процедура за потврђивање истог као и изведеног стања на терену. 
Уколико је ауторски тим на челу са одговорним урбанистом и пројектантом проучио, 
анализирао и испројектовао објекат у скалду са правилима струке, тај исти пројекат 
пролазећи кроз разне процедуре (описане у претходним поглављима) добио одобрење 
одговорних државних службеника, како ситуација на терену у погледу материјализације 
омотача зграде одступа од првобитне идеје.  
Ово даље повлачи на размишљање и промишљање града, његовог идентитета  и 
урбанистичке сцене коју сви својим делањем стварамо. Зато се враћам на почетак и 
разумевање важности једног фасадног омотача, јер он не плеше самостално на сцени већ 
преставља део чврсте сценографије која остаје да живи наредних деценија.  
Потребно је ставити акценат на одговорност свих учесника у овом процесу, а то пре свега 
мислим кроз интензивну едукацију и дизање свести и преузимање одговорности за своје 
поступке. Како и на који начин је ово могуће спровести, као и у ком делу овог свеобухватног 
процеса је могуће увести неоходне измене и извршити имплементацију истих, остаје да 
размотримо у наредном поглављу отварајући и остављајући простора и времена за 
проналажење адекватног одговора на “прећутну“ тему садашњости. 
 
РАЗМАТРАЊЕ НОВОГ МОДЕЛА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
 
Отварањем предметне теме отворили смо и могућност сагледавања, разматрања и 
имплементирања новог модела који ће на адекватан начин у будућности дати одговор и тиме 
вратити улогу фасадног омотача у фокус идентитета града. Слободна сам да у наставку 
укажем на нека од потенцијалних места која су можда и кључ за отварање и расветљавање 
истих. 
На почетку овог рада анализирала сам појам стамбеног блока из Закона о планирању и 
изградњи, где сам посебан акценат ставила на сам почетак дефиниције: „стамбени блок 
јесте заокружена просторна целина“. Иако сматрам да овај део позива на одговорност 
према контексту и окружењу, мишљења сам да је могуће исту још прецизније дефинисати. У 
циљу стављања акцента на архитектонско урбанистичко обликовање, предметна 
дефиниција би могла гласити: „стамбени блок јесте заокружена архитектонско 



 
Резултат постојећег управљачког система кроз анализу урбаног ткива, на примеру постојећег градског блока / 
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урбанистичка просторна целина“. Како би “нова“  дефиниција исказала свој пун 
потенцијал и указала на важност очувања урбане сцене, сматрам да је потребно постојећи 
појмовник тј. члан 2. Закона о планирању и изградњи допунити дефинисањем појма 
архитекта и појма урбаниста.  
Како би архитекта испратио процес од идеје до реализације и био у могућности да на 
адекватан начин води рачуна о урбаној сцени града, он мора добити своју улогу кроз све 
поступке кроз које прво пројекат, па затим објекат пролази. У поглављу “сагледавање 
постојећег управљањког система“ наведено је да сваки пројекат пролази кроз четри 
основне фазе до добијања употребне дозволе. Законом о планирању и изградњи улога 
архитекте се завршава након треће фазе, с обзиром да му није додељена улога при 
техничком прегледу објекта, као што је то случај у другим земљама, у којима је архитекта 
присутан кроз цео процес. На овај начин губи се нит, као и свесност инвеститора о улози и 
одговорности архитекте, како према свом стваралаштву, тако и према контексту и окружењу. 
Предлог је да се члан 155.  Закона о планирању и изградњи допуни обавезним присуством 
архитекте при техничком прегледу објекта.  
У оквиру управљачког ситема постоји и важну улогу има инспекцијски надзор. Законом о 
планирању и изградњи дефинисана су права, дужности и овлашћења урбанистичког и 
грађевинског инспектора засебним члановима закона.  
Улога урбанистичког инспектора је, са једне стране, окренута провери планске 
документације (кроз њену усклађеност са законом, другим планским документима и 
процедурама), док са друге стране прати и врши контролу осталих органа управе који су део 
овог процеса. С обзиром на свеобухватност информација којима урбанистички инспектор 
располаже, предлажем допуну права и дужности истих у циљу унапређења садржаја планске 
документације. Урбанистички инспектор би у том случају поред провере усклађености 
планског документа са аспекта правне коректности, вршио и проверу садржине истих. 
Овакав поредак за резултат производи већу контролу а мању могућност усвајања 
недовољно разрађених планова који даље у ланцу, тј. у физичкој структури могу да нанесу 
штету и поремете визуелни идентитет предметног места. Не ретко се у пракси дешава 
одступање од услова планског документа, на коју урбанистички инспектори немају правног 
лека за поступање, већ само писање приговора. 
Улога грађевинског инспектора је да прати сам ток изградње објекта, усклађеност стања на 
терену са одобреним пројектом (што потврђује кроз извештај о усклађености темељима и 
конструкције), као и о свим врстама безбедности како самог градилишта, тако и материјала 
који се приликом градње користе. Поред свеобухватности права и дужности грађевинског 
инспектора, Законом о планирању и изградњи не наглашава се провера архитектонске 
усклађености фасадног омотача на терену са одобреном пројектном документацијом. Ово би 
свакако могла бити допуна у делу права и дужности или грађевинског или урбанистичког 
инспектора. Карактеристична је формулација „ да ли се промене стања у прстору врше у 
складу са законом и прописима донетим на основу закона“8 у оквиру Законом прописаних 
права и дужности урбанистичког инспектора, за коју Закон не дефинише конкретне области 
надзора. 
 
ЗАКЉУЧАК 
 
Циљ овог рада је отварање тема улога и одговорности у свеобухватном управљачком 
систему и указивање на потенцијална места која би у великој мери олакшала и помогла 
архитекти/урбанисти који савесно стварају. Савесност архитеката/урбаниста треба да се 
огледа у одговорности према жељама и потребама инвеститора, као и окружењу и контексту 
у коме ствара. На тај начин он ствара “добру“ архитектуру и својим стваралаштвом 
доприноси развоју града, очувању његовог идентитета и формирању урбане сцене која ће 
дочекати његове следбенике. Архитекта/урбаниста осећа подршку система и некада своје 
појединачне победе сада дели са управљачким системом. Ситним корекцијама и малим 
имплементацијама у већ постојећи систем мењамо целокупну атмосферу. Потребно је више 
времена утрошити на образложење оваквих захтева као и важност истих, а компликоване 

                                                
8 члан 173.став 1. такка 4. Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) 
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процедуре и правилнике треба поједноставити. У фокусу увек мора да нам буде квалитет 
крајње имплементације која у граду остаје да живи.   
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Јелена Ђерић1  
 
 
 
 
УЛОГА КОНКУРСА У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ – ИНСТРУМЕНТ ЗА 
ДОБИЈАЊЕ РЕШЕЊА, ФОРМАЛНОСТ ИЛИ ПРЕПРЕКА 
 
 
 
Резиме: До последње деценије XX века, спрега урбанистичког и просторног планирања, као 
персонификације друштвених планова развоја, и архитектонског пројектовања, као базичне 
делатности архитектонске струке, обухватала је паралелну израду детаљних урбанистичких 
планова и урбанистичко-архитектонских конкурса. У претходних 30 година, демократизацијом 
друштва и променом схватања земљишне политике прешло се са социјалистичко-друштвеног 
модела планирања, на данашњи колаборативни модел у условима тржишне привреде. Процес израде 
урбанистичких планова подразумева интердисциплинарну сарадњу, а учествовање различитих 
институција, као и испитивање планског решења у широј јавности предвиђено је у тачно 
дефинисаним фазама. Међу архитектама, фер утакмица и стручно одмеравање кроз институцију 
конкурса један је од најзначајнијих и најомиљенијих начина добијања најбољих решења. Важећа 
регулатива омоугаћава планерима дефинисање обавезе расписивања конкурса у циљу додатних 
сагледавања и коначног просторно-програмског уобличавања појединих локација. Имајући у виду 
велики број учесника у процесу израде урбанистичких планова, пут до просторне материјализације 
награђених конкурсних решења водио је неретко до њихове потпуне измене или до потпуног 
одустајања од њихове реализације. Где је место урбанистичко-архитектонског конкурса у окриљу 
колаборативне парадигме планирања? У каквом односу стоје процес израде плана и процес 
спровођења конкурса? 
Кључне речи: конкурс, план детаљне регулацијe, урбанистичко планирање 
 
Abstract:During the post II WW period, until the last decade of the 20th century, development of Belgrade 
included parallel creation of detailed plans and architectural competitions. It was characterized by the 
combination of spatial planning, as a personification of social development plans, and architectural design, as 
a basic activity of architectural profession. Over the past 30 years, with the democratization of society and the 
change of land policy, we have moved from the socialist/social planning model to today's model based on the 
collaboration of large number of stakeholders in terms of market economy. Planning process includes 
interdisciplinary cooperation, and phases for participation of large number of different institutions, general 
public, local communities and other stakeholders are precisely defined. Among architects, fair play and 
professional evaluation of different views through established competition practice is one of the most important 
and favorite methods to select best architectural designs. Current regulations enable planners to define 
competition mandatory in order to gain final designs or have additional research for certain locations. Having 
in mind the large number of participants in the planning process, implementation of awarded competition 
proposals often led to their complete change or complete rejection. What is the position of architectural 
competition within collaborative planning paradigm? What is the relation between planning and competition 
process? 
 
 
УВОД 
 
У претходних двадесетак година, демократизацијом друштва и променом схватања 
земљишне политике прешло се са социјалистичко-друштвеног модела планирања и 
управљања, на „нови институционалан оквир заснован на капиталистичком систему 
неолибералног дискурса“2. У складу са теоријским схватањем неолибералног капитализма, 
управљање градовима се преоријентисало са стратешког развоја у циљу побољшавања 
услова живота, на предузетнички модел економског развоја са циљем креирања повољне 
климе за приватне инвестиције3. 
Савремени колаборативни процес израде урбанистичких планова подразумева 
интердисциплинарну сарадњу на примарном нивоу, а учествовање великог броја различитих 
институција, као и испитивање планског решења од стране шире јавности предвиђено је у 

                                                
1 Јелена Ђерић, дипл.инж.арх, урбаниста планер, Урбанистички завод Београда, ЈУП, Булевар 
деспота Стефана 56, Београд. jelena.djeric@urbel.com 
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тачно дефинисаним фазама. Активности на изради урбанистичког плана подразумевају, 
између осталог, и усклађивање са стратешким документима и плановима вишег реда, израду 
додатних процена и студија итд., а значајни фактори који утичу на дефинисање планског 
решења су стручна контрола и кључне одлуке политичких градских структура. Са друге 
стране, директно учествовање стручне јавности се, на основу важећег Закона о планирању и 
изградњи, огледа у изради урбанистичко-архитектонских конкурса као програмске или 
композиционе провере уређења и обликовања конкретних локација и ширих просторних 
целина. Сва наведена сарадња и учествовање различитих актера су унапред 
детерминисани, у одређеним фазама израде плана се преклапају или проистичу једна из 
друге, али регулатива не прецизира адекватан тренутак расписивања урбанистичко-
архитектонског конкурса у односу на процес израде урбанистичког плана. 
 
УЛОГА КОНКУРСА КРОЗ ИСТОРИЈУ РАЗВОЈА ГРАДА 
Расписивање конкурса у нашој средини датира са краја XIX и почетка XX века из периода 
Краљевине Србије и касније Краљевине Југославије, када су најзаступљенији били конкурси 
за појединачне грађевине, у највећој мери за јавне објекте4. Први београдски конкурс 
расписан за просторну целину је конкурс за формирање парка на Малом Калемегдану из 
1898. године, док је први конкурс који је у обухвату имао читаво тадашње општинско 
подручје био међународни конкурс за генерални план за уређење и проширење Београда из 
1921. године. Београд је на тај начин пратио европске трендове у развоју модерног 
урбанизма, а његов значај истиче се у чињеници да је пружио новине у сагледавању потреба 
развоја града које ће касније бити обрађене кроз израду Генералног плана 1923 – 24. године. 
Први значајни конкурс након II светског рата, организован је за потребе развоја Новог 
Београда, којим се за разлику од предратне конкурсне праксе тражило слободније решење, а 
стимулисало се учешће и нестручне јавности5. 1946. године организован је општи јавни 
југословенски конкурс за идејна решења зграда ЦК КПЈ и Председништва владе ФНРЈ којим 
се поред архитектонских пројеката ова два најзначајнија административна центра нове 
државе, очекивало и достављање предлога урбанистичког уређења Новог Београда. 
Ангажовањем великог броја архитеката, како кроз учествовање у давању свих тражених 
решења, тако и кроз учествовање у раду жирија и стручних комисија, створена је нова 
урбанистичко-архитектонска пракса6. 
Генералним планом Београда из 1950. године дефинисана је препорука расписивања јавних 
урбанистичких конкурса за значајне делове Новог Београда. Тако је 1959. године расписан 
урбанистичко-архитектонски конкурс за детаљно решење првог стамбеног блока у 
централном делу Новог Београда, уз који је било неопходно дати предлоге урбанистичког 
концепта централне новобеоградске зоне. Иако различити, конкурсни радови су у фокус 
стављали проблематику, организацију и уређење читаве централне зоне, чиме су истакнуте 
много шире теме од првобитног фокуса конкурса. На тај начин је резултат променио 
првобитни циљ конкурса: од почетне идеје добијања најбољег решења за мању просторну 
целину дошло се до истицања значајнијих градских проблема чиме је конкурс добио нову 
улогу и сврху. 
У каснијем периоду развоја града бележи се велики број јавних конкурса расписаних у циљу 
решавања стамбених проблема у граду. Конкурси су у овом случају имали изузетно значајну 
улогу у унапређењу архитектонске праксе, они постају полигон за архитекте у тражењу 
типологије савршеног стана што се уочава на примерима конкурса организованих у периоду 
од 1967. до 1971. године за стамбене новобеоградске блокове. 
Некадашња регулатива из ове области, као циљ расписивања конкурса наводила је 
добијање најквалитетнијег решења предложене урбанистичке или архитектонске 
проблематике7. 1977. године, након урађеног урбанистичког плана, расписан је конкурс за 
стамбено насеље „Церак Виногради“ за око 2.500 станова. Конкурс је био позивни, 
учествовала су најзначајнија домаћа грађевинска предузећа, а распис је био изузетно 
комплексан8. Из детаљног конкурсног програма и великог броја учесника у жирирању (11 
стручњака различитих профила из чак шест различитих институција) уочава се јасна намера 
у реализацији првонаграђеног решења, што се и остварило 1987. године. 
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ТИПОЛОГИЈА КОНКУРСА 
Проценат реализације конкурса зависи од много различитих фактора, а између осталог и од 
иницијалне поделе на пројектне и идејне (анкетне) конкурсе, односно од одговора на питање 
да ли су конкурси смотра начина мишљења или смотра решења. У актуелној конкурсној 
пракси, однос између архитектонских и урбанистичких конкурса се не преиспитује већ се у 
највећој мери користи термин „урбанистичко-архитектонски конкурс“ који је потребно 
сагледати у циљу тражења узрока слабе реализације конкурсних решења. Основна разлика 
лежи у чињеници да је сваки архитектонски проблем произашао из урбанистичког, а да 
разлика у обиму односно обухвату представљеног задатка мора утицати и на разлику у 
саставу оцењивачког суда и времену потребном за израду решења. Урбанизам као 
предуслов за архитектуру производи „урбанистички конкурс којим се трага за односима међу 
деловима који су предмет архитектонских конкурса“9. Урбанистички проблем се посматра као 
превасходно друштвени, који се односи на већи број различитих група, док је архитектонски 
проблем усмерен на стручну јавност. 
Према актуелном Правилнику о начину и поступку за расписивање и спровођење 
урбанистичко–архитектонског конкурса из 2015. године, под овим термином подразумева се 
техничка формулација: „конкурс је поступак на припреми и објављивању расписа као и 
прикупљању и оцењивању ауторских решења на задату тему у области урбанизма, 
архитектуре, пејзажне архитектуре и других сродних области“ (чл. 2). Према циљу 
организовања конкурса, овај правилник дефинише анкетни конкурс, који се организује са 
циљем прикупљања различитих идеја ради даљег планирања или пројектовања (чл. 17); и 
пројектни конкурс, који се расписује са циљем реализације најчешће првонаграђеног рада 
(чл. 18). Према Кара-Пешићу, који се 1977. године бавио анализом тадашње регулативе из 
ове области, урбанистичке конкурсе би требало расписивати због сагледавања и 
дефинисања проблема, а архитектонске због трагања за конкретним решењима и 
реализацијама. 
 
КОНКУРСИ У КОНТЕКСТУ САВРЕМЕНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА У БЕОГРАДУ 
Ако посматрамо најскорија дешавања везана за тему расписивања јавних конкурса у 
Београду, можемо закључити да је у последњих неколико година управа Града значајно 
заинтересована за испитивање мишљења стручне јавности. Само у последњих пет година 
градска управа, преко градских институција Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда и Агенције за инвестиције и становање, расписала је 15 конкурса: три конкурса за 
добијање решења спомен-обележја и 12 урбанистичко-архитектонских конкурса10. Треба 
напоменути да је у одређеним случајевима под формулацијом урбанистичко-архитектонског 
конкурса тражено „најбоље архитектонско-урбанистичко-пејзажно решење партерног 
уређења“11, „начин партерног уређења и потребни радови на уређењу и изградњи“12 или 
„идејно решење за изградњу објекта“13. Према циљу расписивања наведених урбанистичко-
архитектонских конкурса, расписано је седам анкетних и пет пројектних.  
У домаћој историји расписивања конкурса, одувек је постојао проблем неадекватног 
приступа овим темама, нарочито кроз расписивање општих и идејних (анкетних, у складу са 
данашњом типологијом) конкурса за појединачну зграду или ужих (пројектних) конкурса за 
значајне градске потезе и проблеме. Као узрок томе поједини аутори наводили су тежњу 
управљачко-политичких структура у коришћењу иницијатива за расписивањем конкурса и 
обавезивању наручиоца конкурса да своју конкретну, архитектонску проблематику ставе у 
шири контекст14. У данашњим оквирима, проблем се може тражити у чињеници да се 
најчешће расписују анкетни урбанистичко-архитектонски конкурси који не обавезују 
реализацију награђеног решења, што је произашло из регулаторне поделе конкурса према 
циљу, а не према проблематици, обухвату, нивоу разраде или условљености планском 
документацијом. 
Зашто би градска управа уопште расписивала урбанистичко-архитектонске конкурсе? И 
поред постојања јавних стручних институција које се професионално баве урбанизмом и 
планирањем града, у одређеним случајевима је неопходан њихов дијалог са широм 
стручном јавности, као и додатно сагледавање проблема или простора из другачијег угла. 
Важећи закон о планирању и изградњи15 омогућава урбанистима и планерима утврђивање 
обавезе расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса приликом израде просторних 
планова, планова генералне или детаљне регулације, а са циљем решавања значајних 
локација (члан 68). Самим тим, уколико плански документ који важи на одређеној локацији то 
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дефинише, до урбанистичког и архитектонског решења неопходно је доћи путем конкурса, 
чиме ова фаза за власника земљишта постаје незаобилазна, а неретко и наметнута, с 
обзиром на неизвесност коначног исхода конкурса и одабира решења и архитекте као 
потенцијалног сарадника у даљој реализацији16. 
СЛАВИЈА – ПРИМЕР ПЕРМАНЕНТЕ КОНКУРСНЕ И ПЛАНЕРСКЕ АКТИВНОСТИ 
Трг Славија, некадашњи Трг Димитрија Туцовића, значајан простор на мапи Београда, један 
је од градских примера континуалног стручног сагледавања и тражења адекватног решења. 
Овај простор остао је до данашњих дана просторно неуобличен и недефинисан, а његово 
решење и даље иницира опречне ставове, како у стручној, тако и широј јавности. Прва 
реализација на Тргу Славија догодила се 1947. године директном политичком одлуком, да се 
на Тргу подигне споменик Димитрију Туцовићу и сахране његови посмртни остаци. Након 
тога почиње историја овог простора богата великим бројем расписаних конкурса, различитим 
урбанистичким анализама и плановима, насупрот изградњи и формирању оквира самог трга 
која није активно пратила његово решавање „на папиру“. 
До усвајања првог детаљног урбанистичког плана организован је велики број конкурса 
расписаних на основу генералних урбанистичких планова града који су Славију сврставали 
међу приоритетне градске пројекте17. У вишедеценијској перманентној пројектантској 
активности учествовао је велики број реномираних стручњака који су својим решењима 
сагледавали ужи и шири простор Трга у конкретним друштвено-економским и културолошким 
условима18. Карактеристично је паралелно расписивање конкурса за идејна решења и 
израда урбанистичких студија, како за простор Трга и појединачне блокове, тако и за шире 
градске потезе и зоне. Мали број решења резултирао је коначном изградњом, а неки од 
конкурса потврђивали су проблематику овог саобраћајног трга условљеном решавањем 
великих градских саобраћајних система. 
Након првог конкурса за идејно решење Славије, 1957. године, уследиле су  додатне 
урбанистичке анализе, што је резултирало расписивањем новог ужег конкурса са фокусом на 
једну локацију за хотел „Славија“. Овај хотел, изграђен 1961. године према првонаграђеном 
решењу Богдана Игњатовића, дуго је био једини нови објекат на овом простору. 
Први детаљни урбанистички план Трга Славија усвојен је 1980. године, а у почетним 
корацима израде Плана анализирана су дотадашња пројектантска решења настала кроз 
реализоване конкурсе и студије. Овим планом било је дефинисано ново саобраћајно 
решење чиме су биле интегрисане све дотадашње идеје о решавању саобраћајних 
проблема у граду. ДУП Славије, који је имао три измене и допуне за појединачне блокове у 
обухвату основног плана, значајан је јер је иницирао расписивање конкурса у даљој разради, 
а био је основ и подлога за чак шест конкурса. Саобраћајни проблеми решени су детаљном 
планском разрадом, док се расписивањем конкурса тежило уређењу и решавању блокова, 
тзв. градског „ткива“. До реализације саобраћајног решења није дошло, а постојећа зграда 
Народне банке реализована је 2006. године на основу разрађеног конкурсног решења19 и 
потврђеног урбанистичког пројекта.  
1992. године, у складу са Изменама и допунама ДУП-а Славије, на иницијативу приватног 
инвеститора, расписан је конкурс за Дафимент центар. До реализације награђеног решења 
није дошло. Конкурс за архитектонско-урбанистичко решење пословног центра „Славија“ из 
1993. године  и првонаграђено решење били су основ за израду Регулационог плана блокова 
између Трга Славија и улица: Светог Саве, Крушедолске, Тиршове, Катићеве и Булевара 
ослобођења, чиме је у овом делу промењено решење важећег ДУП-а. 
Од 2001. године и усвајања Закључка о приступању изради Регулационог плана дела 
централне зоне просторна целина општине Врачар, почиње ново преиспитивање простора 
Трга Славија кроз различите активности. Град Београд, преко Секретаријата за културу је 
током 2004. године расписао Урбанистичко-архитектонски конкурс за постављање спомен 
обележја устаницима Првог српског устанка са уређењем централног острва на Тргу 
Славија. Од реализације првонаграђеног решења се одустало због лоше реакције јавности. 
Расписивање новог конкурса 2005. године који је обухватао контактне блокове са фокусом на 
саобраћајно решење20 зауставило је израду два детаљнa плана за четири блока (С7, С8, 15 
и 16, према номенклатури из конкурса). На иницијативу Градског архитекте, Урбанистички 
завод Београда приступио је изради Програма за урбанистички план подручја Славије са 
циљем јединственог сагледавања предметног простора и дефинисања ограничења и 
могућности имплементације награђеног конкурсног решења. Након анализе шест награђених 
конкурсних радова, Комисија за планове Скупштине града Београда усвојила је 



 
 

Улога конкурса у урбанистичком планирању – инструмент за добијање решења, формалност или препрека 
 

 221 

првонаграђено решење за даљу планску разраду. Као резултат имплементације конкурса, 
поред концептуалних поставки, Програмом је предвиђена израда пет нових планова 
детаљне регулације (за саобраћајно решење Трга, за блокове С4 и С5, С7, С8, С10) уз један 
који је већ био у изради (план за блокове 15 и 16). За блокове 116 и 117 предложено је да се 
реализују на основу важеће планске документације. 
Последња конкурсна активност која је спроведена на предметном простору била је крајем 
2012. године када је Град Београд расписао Конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско 
решење уређења непосредне зоне Трга Славија са фонтаном у Београду. Као улазни 
податак у конкурсном програму био је предлог саобраћајног решења, а очекивано је решење 
пешачких комуникација увођењем подземних пролаза, решење урбаног мобилијара и 
дефинисање нове локације за измештање споменика Димитрију Туцовићу. Додељене су 
четири једнаковредне друге награде, а кроз незванични други степен конкурса, заједничким 
радом награђених тимова урађено је идејно решење21 на основу кога се приступило изради 
плана детаљне регулације Трга Славија (усвојен 2015. године). Овим планом и конкурсом, 
одустало се од конкурсног решења из 2005. године и изградње објекта културе у блоку  С7, а 
реализацијом пешачког платоа 2018. године онемогућено је дефинисање физичког оквира 
Трга у овом делу. Планови детаљне регулације за блок С8 (усвојен 2015. године) и блок С4 
(усвојен 2016. године) урађени су на иницијативу приватних инвеститора, без било каквих 
условљености имплементације конкурсног решења или односа према верификованом 
Програму. План за блокове 15 и 16 усвојен је 2016. године са имплементираним конкурсним 
решењем из 2005. и обавезом расписивања новог архитектонског конкурса. У току је израда 
измене и допуне овог плана на иницијативу приватног инвеститора. Са идејом 
преиспитивања могућности изградње у блоку С10, на простору данашњег парка „Митићева 
рупа“, крајем 2019. године покренута је израда плана детаљне регулације за предметну 
локацију. 
 
НОВОБЕОГРАДСКИ БЛОК 13 – РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА У ТОКУ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
Тема изградње и уређења новобеоградског Блока 13 почиње са основним концепцијским 
поставкама развоја Новог Београда. Први конкурс расписан након II светског рата, општи 
јавни југословенски конкурс за идејна решења зграда ЦК КПЈ и Председништва владе ФНРЈ 
из 1946. године резултирао је изградњом Палате Федерације, данас Палате „Србија“ 1961. 
године. Сама локација никада није била предмет детаљне планске разраде, али су планови 
и активности у непосредном окружењу имали импликације на његову даљу разраду. Тако је 
План централне зоне Новог Београда из 1960. године био основ за израду Регулационог 
плана за подручје Општине Нови Београд 1962. године. Овим планом приобална зона Новог 
Београда добија централни значај планирањем музејског комплекса објеката „високе“ 
културе: неколико нових музеја и опере. Реализацији ове идеје приступило се крајем 1961. 
године када је расписан општи југословенски конкурс за нову зграду Музеја револуције. 
Током развоја пројекта архитекте Вјенцеслава Рихтера, дошло је до значајне промене 
локације објекта. Ново место за Музеј изабрано је у Блоку 13, у парку поред данашње 
Палате „Србија“. Уместо зграде Музеја револуције која је требало да буде отворена за 
јавност 1981. године, реализован је само подземни део објекта. 
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. Циљ конкурса био је анкетирање стручне, али и шире 
јавности о могућностима уређења и активације 140 хектара градског парка између хотела 
„Југославија“ и Бранковог моста, а био је обухваћен и предметни Блок 13. 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. Најзаступљенији објекат јавне намене био је објекат Опере, а једна 
од могућих локација за њен смештај били су темељи Музеја револуције у Блоку 13. 
Овај простор је скоро читав век карактерисало одсуство детаљне планске разраде, све до 
2015. године када је донешена одлука о изради плана детаљне регулације за предметни 
блок. Након обављене процедуре раног јавног увида и прибављања неопходних услова кроз 
сарадњу са свим надлежним институцијама, Закључком Градоначелника из 2016. године 
расписан је анкетни, једностепени урбанистичко-архитектонски конкурс за део Блока 13 на 
Новом Београду. У конкурсу је било назначено да ће изабрана решења бити основ за 
формулисање планског решења и израду планске документације предметног подручја. Циљ 
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конкурса било је испитивања стручне јавности и добијања што квалитетнијег урбанистичко-
архитектонског решења блока, али и просторно-програмска провера могућности изградње 
објекта Београдске филхармоније на месту темеља започетог Музеја револуције. 
Са наставком разраде планског решења и анализом конкурсних радова, уочен је различит 
ниво разраде у решавању простора предметног блока. Фокус многих ауторских тимова био је 
на детаљнијој разради објекта Београдске филхармоније, са стављањем у други план 
урбанистичког решења и уређења другог дела блока. Саставни део расписа конкурса био је 
детаљан програм траженог објекта културе који је код многих аутора произвео доживљај о 
пројектантском конкурсу. 
На даље активности утицале су одлуке Комисије за планове Скупштине града Београда и 
Главног урбанисте које су проузроковале обнављање сарадње са надлежним институцијама. 
Као последица одлуке градских челника о уређењу парка између хотела „Југославија“ и 
Бранковог моста, а на основу Стратегије за парк пријатељства22, преиспитана је идеја 
лоцирања Природњачког музеја на простору Блока 13 између Палате „Србија“ и Блока 12. 
Након негативних услова добијених од стране релевантних институција, поновљена је 
сарадња са превасходно јавним комуналним предузећима имајући у виду повећање 
планираних капацитета, имплеметираних из првонаграђеног конкурсног решења. Почетком 
2018. године, скоро три године након почетка израде Плана, завршена је процедура јавног 
увида. Резултат ове фазе је планско решење које је условило спровођење и даљу разраду 
дела локације кроз обавезно расписивање новог међународног конкурса за добијање идејног 
решења комплекса и објекта концертне дворане. 
 
КОНКУРС ЗА ПРОСТОР ХИПОДРОМА И ШЕЋЕРАНЕ – РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА 
НАКОН ИЗРАДЕ ПЛАНА 
Расписивање отвореног, анкетног, једностепеног конкурса за урбанистичко – архитектонско 
решење ширег подручја Хиподрома било је условљено важећом планском документацијом. 
Поред афирмисања потенцијала локације у складу са свим ограничењима и усмерењима, 
међу циљевима конкурса, на првом месту истакнуто је јединствено сагледавање локације 
бившег комплекса „Југопетрола“ са комплексом „Хиподром Београд“ и комплексом ДП 
„Фабрика Шећера“. Анализом програма конкурса можемо видети да је у фокусу наручиоца 
конкурса био само један од три обухваћена комплекса (бивши комплекс „Југопетрола“), 
имајући у виду да је захтеван различит ниво њихове разраде. Такође, наведено је да ће 
изабрана решења бити основ за израду урбанистичко-техничке документације и даљег 
спровођења у складу са важећим плановима. 
Поред конкретних урбанистичких правила из важећих планова која се примењују на нивоу 
грађевинске парцеле, у оквиру посебних програмских услова и препорука по целинама, 
дефинисане су посебне смернице Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
као наручиоца конкурса. За две катастарске парцеле у оквиру целине бившег комплекса  
„Југопетрола“ очекивано је решење које ће обликовно бити јединствено на нивоу целине, али 
тако да се изградња на свакој парцели појединачно може засебно реализовати. Паралелно 
са расписивањем конкурса, Дирекција је на својој интернет страници објавила обавештење 
да је наведена локација у припреми за доделу инвеститорима, са прецизираним подацима о 
површини парцеле, дозвољеној максималној спратности и бруто грађевинској површини23. 
Жири је донео одлуку о награђеним радовима, али званично објављивање резултата 
конкурса и одвијање јавне расправе никада нису организовани. 
 
ЗАКЉУЧАК 
Урбанистичким плановима прописују се детаљна правила за намену, изградњу и уређење 
простора, а процедурално, следећи корак може представљати расписивање конкурса у циљу 
добијања коначног решења. На основу наведених примера можемо поставити питање да ли 
је конкурсно решење услов, оквир или исход урбанистичког плана? Да ли је расписивање 
анкетних конкурса у току и након израде детаљних планова прави начин добијања 
најквалитетнијег решења или је у питању спровођење процедуралних корака уз додатни 
бенефит добијања илустрација могуће изградње? 
Одустајање од реализације конкурсних решења може се оправдати променом друштвених, 
политичких или финансијских оквира. Ипак,  уколико разлог одбацивања конкурсних решења 
лежи у незадовољству наручиоца конкурса потребно је преиспитати квалитет конкурсног 
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расписа и програма. У поставци незавршене конкурсне процедуре и одсуства јавних 
расправа и дебата, конкурси губе своју улогу у развоју и унапређењу архитектонске струке. 
Избегавањем обавезе даље разраде награђених решења долази до дезавуисања шире 
јавности и погрешног информисања о мењању слике града. 
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18 Међу ауторима награђених конкурсних решења, верификованих студија и урбанистичких анализа 
издвајају се: Мирковић, Јанковић, Алексић (прва награда на конкурсу из 1955.), Н.Гавриловић, В.Матичевић, 
Д.Менегело (саобраћајно решење из 1957.), С.Максимовић, Б.Новаковић (прва награда на конкурсу из 
1968.), П.Лукић, М.Лукић (студија саобраћајног решења из 1970.), В.Петровић, М.Ференчак (студија 
централне зоне Београда из 1976.), Атеље Лик (прва награда на конкурсу из 1978.) идр. 
19 На конкурсу за друштвено-пословни центар и пешачки трг на Славији расписан 1982. годинe додељена 
је прва награда решењу арх. Грује Голијанина.  
20 На конкурсу за урбанистичко-архитектонско решење подручја Трга Славија и околних блокова у 
Београду додељена је прва награда ауторском тиму Т.Петровић и М. Комленић. Основни циљ конкурса 
био  је да се у времену када се очекује коначна реализација, када су се стекли плански и економски услови 
за такав след догађаја, учини јавна стручна анкета којом би се проверила решења ГП 2021 и начин њихове 
примене, али и да се дође до савремених решења и мишљења архитеката, урбаниста и саобраћајних 
стручњака која су релевантна у датом времену. 
21 Идејно решење уређења Трга Славија и подземних пешачких пролаза, град Београд, Агенција за 
инвестиције и становање, 2013. године. Аутори решења: решење пешачких пролаза - Јован Митровић; 
решење силаза у потходнике - Студио МЕТАР; разрада детаља и материјализација  – Re:act студио и 
Студио 4of7; решење фонтане – Владан Дрндаревић. 
22 „Usce Park Strategy“ Jan Gehl Architects, 2017. 
23 На основу података са интернет странице http://www.beoland.com/wp-content/uploads/zemljiste/lokacije-za-
dodelu/8_Radnička.pdf 
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ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЛОКАЦИЈА КАО НОВ 
ПОСЛОВНИ МОДЕЛ 

 
 
 
РЕЗИМЕ 
У складу са трендовима и увођењем модерних технологија у све сфере пословања, развијају се нови 
пословни модели, њихова употреба и нове апликације. Када су у питању геопросторни подаци, 
кључни стратешки аспекти у технологији 2020. године састоје се од две главне области: 
паметног окружења и људских ресурса. Ради повезивања ова два сегмента потребна је адекватна 
геопросторна стручност у циљу постављања иновативних решења на дигиталне платформе. 
Једна од таквих је и платформа на којој ће се наћи инвестиционе локације. Дигитална платформа 
инвестиционих локација у Републици Србији, се развија у оквиру пројекта „Унапређење пословне 
климе у Србији“ чији је носилац Републички геодетски завод. Основни циљ пројекта је изградња 
националног модела инвестиционих локација, а подциљеви пројекта су прикупљање података за 
регистар инвестиционих локација, подизање капацитета људских ресурса као и праћење 
реализације постављених задатака и њихова видљивост. Сам пројекат представља иновативно 
решење које доприноси да нова платформа обједини постојеће стање пилот инвестиционих 
локација и да подаци прерасту у дигитални облик. Прикупљање и размена података ће се обављати 
са званичним институцијама, а сви учесници имаће могућност електронског праћења процеса. Нов 
пословни модел омогућава да се на једном месту применом сервиса е-управе нађу подаци о 
инвестиционим локацијама, сагледају постојећи капацитети људских ресурса и унапреди њихов 
квалитет, као и да се оствари вишеструка предност у пословању, организацији и ефикасности 
система. 
Кључне речи: дигитална платформа, инвестиционе локације, пословна клима, пословни модел, е-
управа 
 
ABSTRACT:   
In accordance with the trends and the introduction of modern technologies in all spheres of business, new 
uses and applications of new business models are being developed. When it comes to geospatial data, key 
strategic aspects in technology in 2020 consist of two main areas: smart environment and human resources. 
Connecting these two segments requires sufficient geospatial expertise to deploy innovative solutions on 
digital platforms. One of them is a platform investment locations could be found. A digital platform of 
investment locations in the Republic of Serbia is being developed within the project "Improvement of 
Investment Environment in Serbia", supported by the Republic Geodetic Authority. The main objective of the 
project is to build a national model of investment locations, and the goals of the project are to collect data for 
the register of investment locations, to increase the capacity of human resources, as well as to monitor the 
realization of the tasks set and their visibility. The project is an innovative solution that contributes to the new 
platform consolidating the existing state of pilot investment locations and making the data digital. Data 
collection and exchange will be done with official institutions and all participants will have the opportunity to 
monitor the process electronically. The new business model enables e-government services to find information 
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on investment locations in one place, to look at existing human resources capacities and to improve their 
quality, as well as to achieve multiple advantages in business, organization and system efficiency. 
Кey words: digital platform, investment locations, Investment Environment, business model, e-government 
 
 
1. УВОД 
 
Утицај нових технологија довео је до појаве новог начина пословања. Развили су се нови 
пословни модели применом електронских сервиса. Прелази се на нов начин пословања, 
трансформисањем аналогних информација у дигиталне. Применом сервиса е-управе 
испоручују се информације циљним групама. То су промене које захтевају спремност 
организације за увођење промена. Тиме се утиче на запослене да прихвате нове улоге у 
раду као и нов начин повезивања са осталим учесницима у пословању. Овакав начин 
пословања се одражава и на геопросторне податке, чији се фокус пребацује на паметно 
окружење и људске ресурсе. 
 
2. ПАМЕТНО ОКРУЖЕЊЕ 

 
Технологије интернета паметних уређаја омогућују повезивање већег броја корисника, 
уређаја, сервиса и апликација на интернет. Уређаји повезани с другим уређајима и 
апликацијама у стању су да директно и индиректно међусобно размењују податке. Размена 
података се свакако односи и на геопросторне податке и њихово дељење (Раденковић и 
остали, 2017).  
Публиковање геопросторних података реализује Републички геодетски завод у Републици 
Србији. Ова државна институција има одговарајућу геопросторну стручност и покренула је 
имплементацују иновативних решења на дигиталне платформе. Једна од таквих је и 
платформа на којој ће се наћи инвестиционе локације. Представљање те дигиталне 
платформе се реализује кроз пројекат “Унапређење пословне климе у Републици Србији” 
који у првој фази обухвата једанаест пилот јединица локалне самоуправе: Ариље, Бор, 
Ваљево, Врање, Књажевац, Пирот, Пожаревац, Сомбор, Зрењанин, Ћуприја и Чачак. 
Основни циљ овог пројекта је изградња националног модела инвестиционих локација, а 
подциљеви пројекта су (Републички геодетски завод, 2018): 

1. Прикупљање података за регистар инвестиционих локација,  
2. Подизање капацитета људских ресурса као и  
3. Праћење реализације постављених задатака и њихова видљивост.  

Сам пројекат представља иновативно решење које доприноси да нова платформа обједини 
постојеће стање пилот инвестиционих локација и да подаци прерасту у дигитални облик. 
Прикупљање и размена података ће се обављати са званичним институцијама, а сви 
учесници имаће могућност електронског праћења процеса. На тај начин омогућава се да се 
на једном месту, применом сервиса е-управе, нађу подаци о инвестиционим локацијама, 
сагледају постојећи капацитети људских ресурса и унапреди њихов квалитет, као и да се 
оствари вишеструка предност у пословању, организацији и ефикасности система. 
 
3. ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЛОКАЦИЈА 
 
Дигитална платформа инвестиционих локација указује на представљање новог пословног 
модела. Тиме се утиче на формирање боље организационе и пословне климе. Постиже се 
ефекат локалног економског развоја чиме се унапређује квалитет живота становника кроз 
повећање броја запослених, њихових реалних примања, квалитета инфраструктуре и 
локалних услуга, раста имовине и животног стандарда и слично (Аничић, 2018). За 
постизање циља, потребно је реализовати подциљеве пројекта. 
 
Прикупљање података за регистар инвестиционих локација  
Да би се постигао циљ пројекта, полази се од прикупљања података за регистар 
инвестиционих локација чије формирање је од недавно један од обавезујућих елемената 
према Закону о планирању и изградњи. У прикупљању података учествују јединице локалне 
самоуправе. Оне раде на успостављању заједничке сарадње и учешћа ради подизања 
капацитета људских ресурса. Тиме оне унапређују своју економску будућност и квалитет 
живота својих становника. 
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Пројектни тим, који ради на реализацији овог пројекта, одржао је неколико обука са 
представницима јединица локалне самоуправе ради оставарења подциља. Тренинзи су се 
базирали на неколико сегмената. Прво је урађено истраживање у вези са атрибутима који 
јединице локалне самоуправе сматрају да су од значаја за потенцијалне инвеститоре. То 
подаразумева сагледавање значајности локације, правних ограничења, енергетског 
потенцијала, саобраћајне инфраструктуре, потенцијала ветра, биомасе, гаса, соларне 
енергије, потребно образовање као и адекватна радна снага. На основу истраживања које је 
спреведено у пилот јединицама локалне самоуправе увидело се да су подаци везани за 
локацију по значајности на трећој позицији са оценом 9.75, на скали од 1 до 10. Они сматрају 
да потенцијални инвеститори првенствено сагледавају правна ограничења, а затим 
саобраћајну инфраструктуру.  
За правна ограничења, инвеститоре углавном интересује: Тип власништва над земљиштем, 
Које врсте инвестиција су дозвољене?, Која планска документа постоје?… Други атрибут по 
значајности је саобраћајна инфраструктура која се односи на удаљеност локација од 
друмског, железничког, речног и авио саобраћаја. Када говоримо о локацији, значајност се 
огледа у следећим елементима: Где се налази локација? Катастарска општина, Број 
катастарске парцеле, Број листа непокретности, Комунална опремљеност, Планирана 
намена, Плански основ, Површина, Површина за отуђење… 
На следећем графикону могу се уочити средње оцене значајности на скали од 1 до 10 за 
почетне атрибуте. 
 
Графикон 1. Значајност атрибута за потенцијалне инвеститоре 

 
 
На основу тих резултата, закључено је да поједини атрибути са нижом оценом значајности 
неће бити представљени на будућој дигиталној платформи. Поред тога указало се да су 
битни атрибути подстицаји јединица локалних самоуправа као и стављање контакта ради 
остваривања могуће комуникације између инвеститора и предсатавника једница локалне 
самоуправе. 
 
Подизање капацитета људских ресурса 
Подизање капацитета људских ресурса је важан елеменат. На основу њега зависи 
одрживост пројекта и потребно је сагледати интерне и екстерне ресурсе. 
Интерни ресурси представљају људске реусурсе у оквиру јединица локалне самоуправе. 
Потребно је развити одговарајуће компетенције код запослених у јединицама локалне 
самоуправе који ће бити спремни да одговоре на потребе пројекта. При томе треба имати у 
виду да адекватно управљање људским ресурсима може да има утицај на корпоративну 
културу и организациону климу, менаџмент информацијама и знањем, и сл. Принципи и 
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жељени допринос запослених треба да буду инкорпорирани у политику људских ресурса на 
организационом нивоу. На тај начин се може остварити директан утицај на капацитет 
јединица локалне самоуправе кроз подизање компетенција запослених и њихову међусобну 
интеракцију (Sheffi, 2001). 
Ради неометане реализације пројекта потребна је и доступност екстерних ресурса. То су 
стејкхолдери који се идентификују као партнери. Међу њима су: Развојна агенција Србије, 
Развојна агенција Војводине, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Републички завод за статистику, Национална служба за запошљавање, Стална 
конференција градова и општина и многе друге институције. Повезаност са стејкхолдерима у 
погледу екстерних ресурса представља системе и протоколе који су дефинисани и са којим 
се остварује електронска комуникација.  
Имајући у виду људске ресурсе, интерне и екстерне, долази до повезивања више актера на 
једном месту: инвеститори, јединице локалне самоуправе, државне и остале институције. 
Између њих се остварује електронска комуникација која обухвата неколико модела 
комуникације: G2B, G2C, B2B, B2C и B2E. Два најзаступљенија модлеа комуникације су B2C i 
B2B (Јовановић-Миленковић М., 2011). 

 Business-to-Consumer (B2C) модел користе потенцијални инвеститори ради добијања 
информација у вези са инвестиционим локацијама. B2C модел тиче се пре свега 
прибављања информација о локацији од стране јединица локалне самоуправе. B2C 
принцип узроковао је видљиво прилагођавање представника јединица локалне 
самоуправе, који су у прилици да пруже понуду, не би ли привукли инвеститоре и 
тако опстали на избирљивом и јаком тржишту. Императив је на дигиталној 
платформи на којој се инвеститор може детаљно информисати о локацији. 

 Business-to-Business (B2B) модел заступљен је у комуникацији између јединица 
локалне самоуправе и других институција. Овом комуникацијом су обухваћене 
информације између појединих правних лица. Основа B2B модела тиче се давања 
информација, где се тежи повећању ефикасности, смањењу трансакционих трошкова 
и обезбеђивању информација у реалном времену за све учеснике у ланцу 
(Јовановић-Миленковић М., 2011). Редукција трансакционих трошкова се постиже 
смањењем трошкова плаћања услуга и коришћењем интернета за прибављање и 
поређење најсвежијих информација у вези са инвестиционим локацијама. 
Обезбеђивање информација у реалном времену подразумева креирање прецизних 
извештаја о локацији и њеним атрибутима. 

  

 
Слика 1. Електронска комуникација учесника на дигиталној платформи (Јовановић-Миленковић М., 

2011) 
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Праћење реализације постављених задатака и њихова видљивост 
На основу до сада прикупљених података, Републички геодетски завод је кренуо са 
публиковањем инвестиционих локација на дигиталној пратформи Геосрбија. Све јединице 
локалне самоуправе су доставиле податке о барем једној локацији која се налази у оквиру 
њихове јединице локалне самоуправе. На следећим сликама се могу видети подаци за 
локалну самоуправу Врање, Књажевац и Зрењанин.  
 

  

  
Слика 2. Инвестиционе локације на дигиталној платформи Геосрбија (Републички геодетски завод, 

2020) 
 
На тај начин се прати тренутна реализација пројекта, док се не успостави платформа која ће 
се искључимо користити за праћење инвестиционих локација. Тиме се постиже потпуна 
видљивост досадашњих резултата пројекта. 
 
4. ЗАКЉУЧАК 
 
На глобалном нивоу пословања, дошло је до стварања нових модела пословања. То 
подразумева примену савремених технологија и примену сервиса е-управе. Републички 
геодетски завод уводи сервисе е-управе и једно од иновативних решења је и приказ 
инвестиционих локација на дигиталној платформи. У том пројекту су укључене пилот 
јединице локалне самоуправе чиме се подстиче њихов економски развој. Кључни допринос 
локалном економском развоју даје политика стварања оптималног окружења за привлачење 
потенцијалних инвеститора за инвестиционе локације које су у поседу тих локалних 
самоуправа. Тим пројектом се изграђује национални регистар инвестиционих локација кроз 
прикупљање података за регистар инвестиционих локација, подизање капацитета људских 
ресурса као и праћење реализације постављених задатака и њихова видљивост. У раду је 
описана тренутна фаза реализације подциљева. 
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ТРЖИШТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 
 
 
 
РЕЗИМЕ: С обзиром да је тржиште непокретности један од значајних показатеља економије једне 
земље, аутори у раду дају осврт на промене на тржишту непокретости које су се десиле током 
ванредног стања у Републици Србији током 2020. године. Учесници на тржишту су покушали да 
остану активни и током ванредног стања примењујући дигиталне технологије. Републички 
геодетски завод је радио током ванредног стања и водио евиденцију промена. На основу података 
које води Одељење за процену и вођење непокретности уочиле су се неке промене на основу 
показатеља који су се пратили: број остварених купопродаја; начин плаћања извршених 
трансакција, просечна цена, остварен промет непокретности по врсти непокретности, удео 
учесника на тржишту некретнина. Ови показатељи указаће на промене које су се десиле, а будуће 
тржиште непокретности определи ће актуелни социо- економски фактори у Републици Србији. 

Кључне речи: тржиште непокретности, ванредно стање, Републички геодетски завод 

 
ABSTRACT:  Given that the real estate market is one of the important indicators of a country's economy, the 
authors review the changes in the real estate market that occurred during the state of emergency in the 
Republic of Serbia during 2020. Market participants tried to stay active even during the state of emergency by 
applying digital technologies. The Republic Geodetic Authority worked during the state of emergency and kept 
records of changes. Based on the data kept by the Real Estate Appraisal and Management Department, some 
changes were noticed based on the indicators that were monitored: the number of realized sales; method of 
payment of executed transactions, average price, realized real estate turnover by type of real estate, share of 
participants in the real estate market. These indicators will indicate the changes that have taken place, and the 
future real estate market will be determined by the current socio-economic factors in the Republic of Serbia. 

Кey words: real estate market, state of emergency, Republic Geodetic Authority 
 

 

1. УВОД 

Тржиште непокретности је од виталног значаја за економију једне земље. Процењује се да 
се око 50% светског богатства налази у непокретностима. Зато је значај вредности 
непокретности изузетно велик, а и трансакције засноване на различитим облицима 
задуживања најчешће су везане за непокретности (Божић, Милићевић, 2012; Pagourtzi, 
Assimakopoulos, Hatzichristos, French 2003).  
Успостављањем макроекономске стабилности и раста стандарда становништва расте 
тржиште непокретности. Међутим, тржиште непокретности је изузетно сложен појам кога 
карактерише непредвидивост. Та чињеница је пре свега условљена следећим факторима: 
политичким и економским (Ђоковић, 2009). С обзиром на те факторе, тржиште 
непокретности је у последње време нагло напредовало и по величини и по сложености. 
Међутим средином марта 2020. године у Републици Србији је уведено ванредно стање због 
угрожености здравственог стања становништва појавом вируса Covid-19. Услед угрожености 
живота становника и немогућности слободног кретања становништва, смањила се тражња за 
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некретнинама. Становништво се окренуло задовољењу егзистенцијалних потребама и 
очувању здравственог стања. 
 
2. ТРЖИШТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 
 
Тржиште непокретности у Републици Србији, свој опстанак током ванредног стања је 
обезбедило применом нових технологија. Пандемија Covid-19 је трансформисала тржиште, 
прилагодила га и применила нове начине пословања (Bethune, Korinek, 2020). Ради 
одржавања привредне економије, сви учесници на тржишту примењивали су сервисе е-
управе (Јовановић-Миленковић и остали, 2009; Keramati, Behmanesh, Noori, 2018, 
Раденковић и остали, 2017).  
У Републици Србији, прелазак у дигитални и виртуелни свет се показао значајним него икад 
раније. На тржишту непокретности, агенти су морали бити креативнији него што су икада 
били, да би њихови резултати остали релевантни. Организоване су виртелне туре које 
подразумевају приказ некретнина у 360° технологији, разгледање некретнина путем видео 
снимка са интерактивним плановима како би купац стекао реалан увид у опремљеност, 
дизајн и распоред просторија. Републички геодетски завод (РГЗ) Републике Србије је 
наставио да води евиденцију остварених трансакција на тржишту непокретности, кроз систем 
Регистра цена непокретности. Кроз Регистар цена непокретности систематски се прикупљају, 
обрађују и потврђује квалитет прикупљених података о тржишту непокретности користећи 
познати поступак и методологију за масовну процену вредности непокретности. Још једна 
значајна карика за време ванредног стања је и постојање е-шалтера, као система РГЗ-а за 
електронску оверу и регистрацију исправа. На основу њега, подносе се захтеви и достављау 
исправе за упис у катастар непокретности и катастар водова. 
 
3. ТРЖИШТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 
Да би сагледали тржиште непокретности у Републици Србији у периоду проглашеног 
ванредног стања од 16.03.- 07.05.2020. године од великог значаја су подаци о тржишту 
непокретности којима располаже Републички геодетски завод, тј. ауторитативни подаци о 
промету из Одељења за процену и вођење непокретности. Да би се урадила адекватна 
анализа, пратили су се следећи показатељи: 

 Број остварених купопродаја; 
 Начин плаћања извршених трансакција; 
 Просечна цена; 
 Остварен промет непокретности по врсти непокретности; 
 Удео учесника на тржишту некретнина. 

 
3.1. Број остварених купопродаја 
Први показатељ о тржишту непокретности у Републици Србији је број остварених 
купопродаја. За ову анализу сагледана су два периода током 2019. и 2020. године: 

 Од 1. јануара до 15. марта 2019. године тј. 2020 године; 
 Од 16. марта до 7. маја 2019. године тј. 2020. године. 

Анализом укупног броја купородајних уговора у првом тромесечју 2019. и 2020. године, 
уочава се да је број купопродаја у току 2020. године био већи за 12% у односу на 2019. 
годину. Постојала је претпоставка да ће се такав тренд и наставити у 2020. години, на основу 
последњег Извештаја о кретању тржишта непокретности. Томе су допринеле претежно ниске 
каматне стопе стамбених кредита, измена закона и подстицање легалне градње. Међутим у 
току ванредног стања, број купопродајних уговора је опао. У поређењу са истим периодом 
прошле године опао је за 70% (Републички геодетски завод, 2020).  
Фокусирајући се само на период ванредног стања и број пристиглих уговора о купопродаји у 
систему Регистра цена непокретности, а издвајајући административне центре у Републици 
Србији види се да се по недељама ситуација мењала. Првих пар недеља број уговора је 
ишао силазном путањом. Скоро током читавог месеца априла, број уговора је држао 
константу вредност, да би при крају ванредног стања почео да расте. Сагледавајући 
административне центре највише уговора се остварило на територији Београда. (Графикон 
1.) 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0266666916685603
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0266666916685603
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0266666916685603
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Графикон 1. Број уговора током ванредног стања у Републици Србији 

 
 
3.2. Начин плаћања извршених трансакција  
Према начину плаћања извршених трансакција, тржиште непокретности је у периоду 
ванредног стања прилично реаговало. Подаци су обрађивани на дневном нивоу по врсти 
непокретности у промету, где се у збиру види да је број извршених трансакција у готовини 
био 67% у односу на број извршених трансакција из кредитног задуживања. На следећем 
графикону су приказане трансакције по недељама на основу начина плаћања током 
ванредног стања (Републички геодетски завод, 2020). 
 
 

 
Графикон 2. Приказ начина плаћања током ванредног стања у Републици Србији 

 
Ако се упореди период ванредног стања са истим периодом из 2019. године уочава се да 
је удео трансакција у готовини био 67% тј. 88%, а у удео у кредитном плаћању 33% тј. 12% 
(Графикон 3.) (Републички геодетски завод, 2020). 
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Графикон 3. Приказ начина плаћања за исти период током 2019. и 2020. године 
 
Ако издвојимо само станове у периоду ванредног стања удео плаћања готовином и из 
кредитног задуживања се скоро изједначио, док је за исти период 2019. године тај однос био 
73% извршених трансакција у готовини наспрам 27% трансакција у оквиру кредитног 
задуживања (Републички геодетски завод, 2020). 
3.3. Просечна цена  
Један од значајних показатеља је и просечна цена некретнина како би се увидео однос 
понуде и тражње за некретнинама. Анализиране су просечне цене некретнина у Београду и у 
већим административним центрима. Уочавају се два тренда промене цена. Просечна цена 
некретнине у различитим општинама у Београду, различито се понашала. Први тренд се 
односи на цену некретнине староградње у еврима по м2, где се уочава повећање цена у 
односу на цену са почетком године, у просеку око 4% (са изузетком градске општине Савски 
венац где је цена скочила скоро 20% и градских општина Звездара и Врачар где је дошло до 
благог пада цена). Други тренд се односи на цене некретнина новоградње, где имамо 
различите појединачне ситуације, подаци нису хомогени и не можемо определити да ли су 
цене расле или падале. Највећи део прометованих станова у новограднии чине стамбене 
јединице у оквиру стамбених комплекса који су и у ванредном стању утицали на цену 
станова у промету. Следећи графикон приказује просечене цене некретнина на општинама у 
Београду (Републички геодетски завод, 2020). 
 

 
Графикон 4. Просечне цене староградње и новоградње у Београдским општинама 
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Анализом података цене некретнина у градовима у Србији, уочава се да је цена станова 
задржала исти ниво. Уочиле су се благе осцилације цена некретнина на више када је у 
питању “староградња”. На следећим графиконима се приказују цене староградње и 
новоградње у градовима у Србији (Графикон 5 и 6.). 
 

 
Графикон 5. Просечна цена некретнина староградње у градовима у Србији 

 
 

 
Графикон 6. Просечна цена некретнина новоградње у градовима у Србији 

 
Такође, сагледали су се параметри просечне цене пољопривредног земјишта на подручју 
региона Војводине у периоду од марта до маја 2019. и 2020. године. Упоређујући цене види 
се да је дошло до раста цене земљишта у 2020. години. Цене пољопривредног земљишта 
приказане су на следећем графикону 7. 
 



 
 
III Инвестиционе мапе и тржиште непокретности у време ванредног стања 
 

 238 

  
Графикон 7. Просечне цене пољопривредног земљишта на подручју региона Војводине у периоду од 

марта до маја 2019. и 2020. године (Републички геодетски завод, 2020) 
 

Код доношења закључака везано за просечне цене у периоду ванредног стања, мора се 
узети у обзир да је сет података из периода ванредног стања доста мањи у односу на сет 
података са којим се пореди, самим тим је потребно опрезније приступати приказаним 
процентима. 

 
3.4. Остварен промет непокретности по врсти непокретности  
Врста непокретности је показатељ који даје информацију која се врста непокретности 
највише продавала у посматраном периоду. Направила се паралела између периода пре 
ванредног стања и за време ванредног стања у току 2020. године, и дошло до следећих 
закључака. У току ванредног стања више су се прометовали станови и гаражни простори, а 
мање пољопривредно и грађевинско земљиште у односу на претходни период (Графикон 8).  

 

 
Графикон 8. Регистроване купорподаје према врсти непокретности 

 
Викендице су се показале као посебно атрактивне некретнине у периоду ванредног стања, 
међутим њихова продаја током пандемије Цовид-19 је била на сличном нивоу као током 
истог периода претходне године.  



 
 

      Тржиште непокретности у време ванредног стања 
 

 239 

 
3.5. Удео учесника на тржишту некретнина 
Да би се у потпуности сагледала ситуација на тржишту, анализиран је удео учесника на 
тржишту тј. физичка лица, инвеститори и друга правна лица. Анализирањем њиховог удела 
на тржишту пре и током ванредног стања уочава се да се њихово процентуално учешће није 
променило (Републички геодетски завод, 2020) (Графикон 9). 

 
 

Графикон 9. Проценат регистрованих купородаја станова према врсти правних послова  
 
4. ЗАКЉУЧАК 

 
Током ванредног стања у Републици Србији, изазвале се се промене на тржишту 
непокретности. Учесници на тржишту су покушали да остану активни и током ванредног 
стања примењујући дигиталне технологије. Републички геодетски завод је радио током 
ванредног стања и водио евиденцију промена. На основу података које води Одељење за 
процену и вођење непокретности уочиле су се неке промене на снову показатеља. Тачније 
дошло је до пада продаје непокретности за 70% у поређењу са истим периодом прошле 
године. Када се сагледа начин плаћања види да је број извршених трансакција у готовини 
био 67% у односу на број извршених трансакција из кредитног задуживања. Просечна цена 
станова је генерално остала на истом нивоу. У току ванредног стања, највисе су се 
прометовали станови, а удео учесника на тржишту је остао исти као и пре ванредног стања.  
Према подацима који су настали након ванредног стања, очекује се да ће се тржиште 
некретнина  прилично опоравити, јер већ прве недеље након престанка ванредног стања 
показала се тенденција константног раста. Сигурно је да ће се више прометовати 
непокретности у приградским насељима у близини великих градова. О томе говори 
чињеница да само у мају месецу је прометована 161 викендица у односу на 91 које су 
прометоване у мају месецу претходне године, што је за 44% више. Очекивања за наредни 
период када су цене некретнина у питању је тешко предвидети, али ако се узме у обзир да се 
обим тржишта вратио на ниво на коме је био пре увиђења ванредног стања, реално је 
очекивати да се цене у наредних пар месеци задрже на нивоу са почетка године, а након 
тога тржиште непокретности ће определити актуелни социо- економски фактори у Републици 
Србији. 
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ИНВЕСТИЦИОНЕ МАПЕ И ПЛАНИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ГРАДИТЕЉСКИМ 
НАСЛЕЂЕМ 
 
 
 
РЕЗИМЕ 
У мноштву урбанистичких проблема са којима се урбанисти свакодневно сусрећу, градитељско 
наслеђе има често маргиналну место када се нађе у конкуренцији са саобраћајем, 
инфраструктуром, образовањем, здравством и другим урбаним функцијама од виталног значаја за 
развој и одрживост града и друштва у целини. Градитељско наслеђе схваћено као културна 
идустрија тек има једно скромно место међу другим културним индустријама, које у Србији, често 
имају битно већи значај за привреду града. Иако је јавно мнење обично свесно да то треба 
променити, промене се дешавају веома споро. У овом раду је разматран мање очигледан значај 
културног наслеђа и планирања управљања културним наслеђем на генерисање инвестиционих 
мапа.  

Кључне речи: инвестиционе мапе, градитељско наслеђе, пешачке инвестиционе мапе, 
урбанистичко планирање, управљање наслеђем. 
 
 
ABSTRACT:   
In the multitude of urban problems, that urban planners face on daily basis, built heritage is often placed on 
the margins in competition with transportation, infrastructure, education, health and other urban functions 
which have vital significance for development and sustainability of a city. Built heritage being understood as a 
cultural industry has merely a modest place among other cultural industries, which often have bigger impact 
for economy of a city in Serbia. Although public opinion usually acknowledges that this needs to change, the 
changes are happening very slowly. Therefore, less obvious impact of built heritage and its management 
planning on generating investment maps were discussed in this paper.   

Кey words: investment maps, built heritage, pedestrian investment maps, urban planning, heritage 
management. 
 
        
 
УВОД 
 
Инвестиционе мапе су користан и већ устаљен алат за привлачење директних страних 
инвестиција и таргетирање на државном нивоу, а формирају се сумирањем података из 
урбанистичких и просторних планова, односно генерисањем јединствене базе података са 
циљем да се обезбеди ефикасан увид у инвестиционе потенцијале и њихову просторну 
дистрибуцију, у административним границама одређеног подручја. Самим тим, могу бити 
формиране не само на нивоу државe већ и на другим нивоима – e.g. могу служити 
таргетирању локалних инвеститора. У овом раду анализирано је место и улога градитељског 
наслеђа и пешачких рута које ono генеришe,  у инвестиционим мапама. 
 
ИНВЕСТИЦИОНЕ МАПЕ И ПЛАНИРАЊЕ 
 
Израда инвестиционих мапа као алата за подршку инвестицијама на одговорајући начин 
кореспондирају и са просторним и урбанистичким планирањем. У данашње време се говори  
и о планирању/управљању метрополитенским подручјем за шта се користи размера 1:50000. 
У инвестиционом смислу она је и најпогоднија за анализу економских потенција због 
међувеза обухваћених подручја и прегледне слике о популацији која им гравитира. 
Кохезионе силе метрополитенског подручја су раст и развој због чега се често и користи 
термин управљање метрополитенским подручјем, уместо речи планирање, На подручју 
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Србије, проблеми развоја метрополитенских подручја није посебно актуелан због 
депопулације, осим уколико се метрополитенско подручје не сагледава примарно као 
економска категорија, а не просторна. Имајући у виду дигитализацију, сајбер простор и 
промену свести о поимању простора у последњим деценијама, а нарочито у последњим 
годинама, овакав приступ је разумнији него што се испрва чини.  
 
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ 
 
Однос између инвестиција и градитељског наслеђа је амбивалентан – градитељско стање 
привлачи инвестиције али их и одбија, у зависности од тога у каквом је стању – колико је 
истражено и да ли је презентовано. 
Развојни потенцијал градитељског наслеђа је детаљно анализиран и добро је познат 
стручној јавности. Градитељско наслеђе као део културних индустрија представља 
привредну грану за себе, али је његов значај још и видљивији у делу пружања подршке 
другим културним индустријама и другим привредним гранама, и чему има улогу 
катализатора друштвено-економског развоја. Најочигледнија је веза између градитељског 
наслеђа и туризма, из које проистичу бројни бенефити за друштво, али веза између 
градитељског наслеђа и привреде далеко превазилази ниво очигледног. Утицај улагања у 
граитељско наслеђе на економију је позитиван и вишеструк – директан и индирекатан. У низу 
бенефита, поменућемо следеће: повољно утиче на мала и средња предузећа (предузећа 
смештена објектима са културним вредностима тиме стичу осећај посебности што врло 
повољно утиче на пословање), на повећање прихода домаћинства на локалном нивоу и тај 
ефекат се постиже брже него улагање у друге индустрије.   
 
ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ И ПЛАНИРАЊЕ 
 
У Србији и даље постоји проблем управљања градитељским наслеђем којим би се 
омогућило привођење градитељске баштине жељеној друштвено-економској улози. 
Планирање управљања градитељским наслеђем такође није заживело изузев на локацијама 
Светске културне баштине, на којима се спроводи у оквиру обавезе УНЕСКО-ове конвенције 
по којој се овај програм реализује. У методолошком смислу, израда плана управљања 
градитељским наслеђем представља искорак и стандард који УНЕСКО десеминира преко 
Листе светске баштине би било разумно прихватити и на националном и субнационалном 
нивоу. То се за сада не дешава кроз законодавну процедуру којом би се уредила обавеза и 
начин израде ове врсте планских докумената, али се ипак дешава у пракси, а проистиче из 
практичне потребе  за решавањем свакодневно проблема: у многим градовима постоје 
слојеви градитељског наслеђа у градским језгрима, градитељска баштина у градском језгру 
условљава развој у значајној мери, недостатак финансија условљава врло пажљиво 
планирање интервенција итд. Потреба за планирањем управљања градитељског наслеђа 
произилази и из околности да у већини случајева локалитети градитељске баштине нису 
самоодрживи, и да се одрживост мора остваривати у ширем окружењу. Другим речима, 
законодавство у Србији не препознаје планове управљања за градитељско наслеђе, већ 
само за природно, али их ни не забрањује. Један од корака у примени те методе обухвата 
дефинисање економског предела – мапирање економских потенција неког непокретног 
културног добра у односу на окружење.  
Оваква карта „економског предела“, добија се преклапањем карата које показују појединачне 
чиниоце (попут употребне вредности директног утицај од туризма, индиректног утицаја од 
туризма, не-употребне цредности, употребне вредности кповезане са вредношћу некретнина 
итд). Илустрација 1. Приказује добро познат пример економског предела за Дјенее у Малију.  
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Илустрација бр.1: Економски предео Ђибутија (Мали) (Ost, 2012) 

 
У оквиру ове просторне економске анализе у овом случају анализиране су и пешачке руте и 
економски потенцијал подручја око њих. Ово је типичан пример дефинисања економских 
потенцијала на локалном нивоу али и за потребе, између осталих,  локалног  бизниса који по 
правилу чине микро, мала и средња предузећа. 
 
ИНВЕСТИЦИОНЕ МАПЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 
 
Пример града који је препознао значај пешачких рута за локалну привреду је Сен Пол у САД. 
Овај град је приближно величине Ниша или Новог Сада, а други је по величини у савезној 
држави Минесоти. Мултивирајнтна анализа пешачких рута резултирала је картом на којој су 
приказана приоритетна подручја за инвестиције које су важне за пешаке (Ил. 2). 

 
Илустрација бр. 2: Приоритетна подручја за инвестирање произашла из анализе пешачких рута 

(Saint Paul, 2020) 
 
Ова врста анализа није честа па је локална заједница била препознала тај корак као израз 
темељитости у раду. Овакве инвестиционе мапе доживљене су као подршка микро, малим и 
средњим предузећима (посебно трговинама, угоститељским објектима и др.). Овакав вид 
подршке малим предузетницима представља напор да се економски бенефит повеже са 
човеком. Један од аспеката околности у којима се прибегло оваквом подстицају је тај што се 
не ради о главном граду – који по природи ствари привлачи најпрестижније инвеститоре (са 
тимовима који такве анализе раде за сопствене потребе), већ о мањем и мање атрактивном 
граду, који покушава да се боље позиционира поправљањем подршке пословању.  
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ПРИМЕРИ У СРБИЈИ: ОД УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА КА ЛАНИРАЊУ УПРАВЉАЊА 
НАСЛЕЂЕМ И ИВЕСТИЦИОНОМ МАПИРАЊУ  
 
Од 2015, Завод за урбанизам у Нишу подробније је почео да се бави корелацијом између 
урбаног развоја и градитељског наслеђа.  Разлог за то је што је Ниш, као и Бела Паланка, 
Сремска Митровица, Београд и многи други градови у Србији, у Европи и свету формиран 
над ранијим насељима. Ова околност битно утиче на развој без обзира да ли надлежни 
орган управљања бира да тај развој усклади са прошлошћу (као у Сремској Митровици) или 
да претежно игнорише историјско наслеђе, као што је то случај са Београдом. Имајући у виду 
величину града и богатство и разноврсност градитељског наслеђа, према грубој процени 
Ниш би требало да има преко 2000 запослених у овом сектору, да је он адекватно развијен. 
Ниш је административно подељен на пет градских општина и у поменутом периоду радило 
се на плановима генералне регулације за  сваку од ових општина. Из анализе историјског 
урбаног предела, економских потенцијала, пешачких рута (првенствено условљеним 
диспозицијом непокретних културних добара), применом мултуваријантне анализе, дошло се 
до економског предела. Он је презентован на карти приоритета и смерница за спровођење, а 
циљ је био да послужи инвеститорима у препознавњу стварних економских потенцијала у 
простору. На овај начин учињен је и планерски искорак у сусрет очекиваном планирању 
управљања градитељским наслеђем. На илустрацији 3.  приказан је ПГР ГО Црвени Крст у 
Нишу - б2. фаза, код кога је највећи део обухвата под заштитом. 
 
Илустрација бр. 3:  ПГР ГО Црвени Крст у Нишу - 2. фаза   
(Дигитална архива ЈП Завод за урбанизам Ниш, 2016) 
 

                      
 

Илустрација бр. 4: ПГР ГО Црвени крст (у Нишу) - 3 фаза  
(Дигитална архива ЈП Завод за урбанизам Ниш, 2016) 
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Илустрација бр. 5:  ПГР ГО Палилула 3 фаза запад у Нишу (Дигитална архива ЈП Завод за урбанизам 
Ниш, 2016) 
 
Илустрације 4 и 5 приказују примере друга два плана за које је примењена мултиваријантна 
анализа за потребе утврђивања приоритета за реализацију, што је у овим случајевима 
уједно и слика економског предела и скица инвестиционе мапе. Подручје приказано на ил. 4 
нема посебно значајно наслеђе, а подручје на илустрацији 5 има изражене пешачке руте, 
које уз примену овог метода дају нову и неочекивану слику подручја.   
 
КОРАЦИ НАКОН ИНВЕСТИЦИОНОГ МАПИРАЊА 
 
У првом примеру из 2018, из мапе пешачких рута произашао је друштвени развој: дискурс о 
заједничким вредостима заједнице, уочене су пропусти у уређењу земљишта (непостојање 
тротоара), унапређена је безбедност пешачких рута, и у исто време започете су анализе које 
би показале утицај на економски развој  (Podcast, 2018.). У примерима из Србије, службе који 
раде на спровођењу планова су затражиле објашњење (пошто претходно није било 
најављено да ће планови садржати ову врсту информација). Није рађено додатно 
истраживање које би показало да ли је оваква анализа утицала на обим и диспозицију 
инвестиција.  
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Илустрација бр. 6: Карта која показује потребу за улагањем ради унапређења уређење тротора као 

последица претходних анализа. (Saint Paul, 2018) 
 
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 
Примери са различитих крајева света – САД и Србије потврђују да слични проблеме развоја 
урбаних подручја воде ка сличним  путевима решавања. На локалном нивоу градитељско 
насеље је један од кључних генератора пешачких рута, не само због туристичког значаја већ 
због тога што су ови објекти често лоцирани у центрима насеља, због своје атрактивности 
подстичу друге привредне делатности а и сами су седишта садржаја од јавног значаја. 
Предходно разматрање потврђује да су инвестиционе мапе важне за заједницу на 
различитим нивоима планирања. 
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ЗЕЛЕНИ ФАКТОР 
 
 
 
Резиме: 
Nature-based решења – Пут ка отпорним и одрживим градовима 
Процес урбанизације довео је до јасног одвајања градова од природе. Данас су градови простори са 
све мање зеленила. Иако градови чине само 3% укупне површине наше планете, проузрокују више од 
⅔ емисије гасова стаклене баште и конзумирају више од 80% од укупне количине прозведене 
енергије. Док се питање природе у граду своди на минимално дефинисан проценат зелених 
површина, температура у градовима расте, а лош квалитет ваздуха и поплављене улице су све 
учесталија појава. Која је улога натуре-басед решења на путу ка одрживости  и где се на том путу 
трансформације налазе градови Србије, су само нека од питања којима се кроз рад бавимо. 
Питање будућности градова Србије се анализира кроз три кључна нивоа:  
Први, освртом на два кључна документа: Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 
2020. Године ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010) и Стратегију одрживог урбаног развоја Републике 
Србије до 2030. године ("Сл. гласник РС", бр. 47/2019), анализа ће бити фокусирана на улогу зелене 
инфраструктуре у досадашњем планирању. У овом домену, параметри уређења и грађења градова 
Србије креирају путоказ за даљи развој, стога је увид у конкретне параметре и начин њиховог 
дефинисања од приоритетне важности ка креирању што прецизнијег увида у најслабије тачке 
кључних докумената. 
Други, након увида у стратешке документе и кључне сегменте који обрађују питање зелене 
инфраструктуре у градовима Републике Србије следи анализа примера добре праксе. На које све 
начине су градови Европе започели процес креирања резилијентних градова? Који градови нуде 
најуспешније одговоре на климатске промене? Које кораке процењују као приоритетне у процесу 
трансформације? У овом делу анализе се  посебна пажња усмерава на градове који су по величини 
упоредиви са градовима Србије. 
Трећи, чини сублимацију претходна два сегмента. Кроз завршну сублимацију, циљ је утврдити 
потенцијалне нове параметре уређења и грађења који би респективно третирали питање свих 
сегмената у оквиру којих зелена инфраструктура може имати улогу од кључног значаја за даљи 
развој града. Новим параметрима је  стога неопходно обухватити: ниво објеката и парцеле, ниво 
коридора улица, као и ниво јавних зелених површина. 
 
Abstract: 
Nature-based solutions – towards the resilient cities 
The process of urbanization caused clear division between city and the nature. Today, cities represent spaces 
that lack greenery. Even though cities cover only 3% of the Earth's area, they cause more than 2/3 
greenhouse gas emission; therefore they consume more than 80% of total amount of produced energy. While 
the temperature in urban areas notably rises along with polluted air and flooded streets, the urban planning 
regulations still lean only on defining the minimum percentage of green areas. The matter of the role of nature-
based solutions on a way towards to sustainability and where on that road of transformation are cities of 
Serbia, represent some of the issues we are dealing with through our work. 
The future of cities in Serbia is going to be analyzed in three key points: 
First, by analyzing two key documents: Regulation above the Spatial Plan of the Republic of Serbia from 2010 
to 2020 as well as the Strategy of integral urban development of Serbia to the year 2030. The analysis focuses 
on the role of green infrastructure in the process of city development. The regulations give guidelines for 
further development and therefore defining priorities and focal points are of high importance at this stage. 
Secondly, after having the insight from the strategic document, we tend to emphasize and follow the most 
important examples of the use of good previous practical experience. How are the cities of Europe stepping 
towards the resilient future? What are the most successful approaches to respond to climate change? Which 
steps are of the highest priority? In this part of the analysis, special attention is given upon the cities that are 
comparable in size to the cities in Serbia. 

                                                
1 Андреа Говедарица, диа; VISAVIS studio design Novi Sad, andrea.govedarica@gmail.com 
2  Даница Лаћарац, диа; Национална асоцијација зелених кровова Србије; danica.lacarac@icloud.com 
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The third aspect represents the sublimation of the first two. Within this process the goal is to define new 
parameters of the urban development. Further on, those parameters should respectively tackle all segments 
where green infrastructure plays a key role in the future development. It is essential to define those new 
parameters both concerning the street and objects level as well as the level of specific green areas and 
streets. 
 

NATURE-BASED РЕШЕЊА – ПУТ КА ОТПОРНИМ И ОДРЖИВИМ ГРАДОВИМА 

 
Данас у градовима живи више од 50% становништва света. Cтога, у домену прилагођавања 
и ублажавања негативних ефеката климатских промена, градови имају потенцијал да буду 
главни покретачи ублажаваља ових негативних ефеката. Пре свега, потребно је преиспитати 
све алате које користимо приликом планирања. На том путу, укључивањем зелене 
инфрaструктуре у урбанистичко планирање овај процес се додатно усложњава, јер надилази 
изоловано сагледавање природних елемената у градовима. Како би се зелена 
инфраструктура равноправно имплементирала са пројектовањем саобраћајница и 
комуналних система, потребан је стратешки и мултидисциплинарни приступ планирању 
простора. Са друге стране, добробити које овакав приступ доноси урбаном развоју су бројне, 
а пре свега се односе на смањење температуре у градовима (смањење ефекта урбаног 
топлотног острва), повећање квалитета ваздуха, функционално управљање атмосферским 
водама, јачање биодиверзитета, као и на економски ефекат чијој се анализи данас највише 
посвећује пажња. 
На пример, као последица досадашњег урбаног планирања и развоја у граду Новом Саду 
данас има мање од 5% зелених површина које можемо окарактерисати као функционалну 
зелену инфраструктуру. У поређењу са некадашњих 30% и узевши у обзир европски 
минимум од 20%, подаци су више него алармантни.  
 
КА БУДЋНОСТИ ПЛАНИРАЊА ГРАДОВА У СРБИЈИ 
 
Осврт на основне стратешке документе просторног и урбаног планирања у Србији 
 
Просторни план републике Србије3 

Свима нама познати кровни документ просторног и урбанистичког планирања, користећи у 
већини случајева израз „зелене површине“, препознаје да је један од кључних проблема 
градова „губљење зелених и отворених простора“. Даљи расплет уоченог проблема у 
докумету се јавља у свега пар поглавља (око 2% од целокупног документа), кроз флоскуле: 

- Унапређење животне средине биће, између осталог, засновано „развојем зелених 
површина у градовима“ 

- „Планским решењима треба обезбедити: Очување/унапређење путем зелених 
простора и елемената природе у градовима и креирање мреже зелених и јавних 
простора којом се повезују природне и културне вредности насеља, периурбаних 
подручја и руралног предела.“ 

                                                
3 Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. Године ("Сл. гласник РС", бр. 
88/2010) 
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- „Локални ниво – градови и остала урбана насеља кроз локалне планове, пројекте и 
иницијативе градови преузимају обавезу да:... обезбеђују апсолутну заштита зелених 
и отворених простора унутар градског ткива као и јавних простора.“ 

Као један од стратешких приоритета наводи се и „зелена урбана обнова“ који се овде 
дефинише као „увођење свих технолошких достигнућа да би се дао приоритет што 
ефикаснијој заштити животне средине, бољим термичким карактеристикама 
реконструисаних грађевина, па самим тим и мањом потребом за грејањем и хлађењем.“ 
Из поменутог је јасно да даља разрада у планирању урбанистима и планерима не даје којим 
инструментима, и којим терминима, постигну задатке на ову тему у својим документима који 
дају упутства за конкретну реализацију уређења и изградње простора. 
 
Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године4 
 
Кроз пакет мера из овог документа дајемо и коментар/предлог унапређења ради лакшег 
спровођења: 

ПАКЕТ МЕРА 2.1: Унапређење квалитета 
уређености и идентитета централних 
урбаних зона и јавних простора 

КОМЕНТАР/ПРЕДЛОГ 

Примена контролних параметара у 
урбанистичкој пракси (густина становања, 
однос намена, коефицијент изграђености, 
удео зеленила, анализе осунчаности и 
проветрености, однос појавних облика и 
форми, визура и силуета насеља, 
естетика простора итд) и регулисање 
начина и услова прибављања и 
управљања површинама остале намене за 
јавно коришћење у стамбеним и другим 
зонама и целинама 

Стратешки размотрити предефинисање 
досадашњих кључних параметара који су 
коришћени у урбанистичкој пракси, с обзиром 
на укупну постојећу слику урбаних насеља у 
Србији: 
1. повећање температуре у градовима 
2. лоша инфраструктурна опремљеност 
3. запостављена комуникација (јавни, колски, 
бициклистички и пешачки саобраћај као и 
међусобан однос мирујућег и активног) 
 

 

ПАКЕТ МЕРА 3.3: Обезбеђење 
приуштивог и одговарајућег становања КОМЕНТАР/ПРЕДЛОГ 

Унапређење енергетске ефикасности 
постојећег стамбеног фонда 

Стратешки гледано унапређење енергетске 
ефикасности постојећег стамбеног фонда 
може да има вишезначне позитивне ефекте 
на урбано ткиво у целини. С тим у вези 
дефинисање приоритетних подручја је једна 
од кључних стратешких активности. У пракси, 
као најефектнији модел се показује пресек 
кључних аспеката: 
1. климатолошки аспект („urban heat island“ 
зоне) 
2. енергетски аспект (зоне високих 
потрошача) 
3. социолошки аспект ( зоне нижих социјалних 
група) 

Предложен пакет мера у оквиру анализираног документа третира делимично и 
нереспективно елементе зелене  инфраструктуре. Кључни недостаци огледају се у сегменту 
параметара које користимо у процесу урбаног планирања. Удео зеленила или анализа 
осунчаности и проветрености су у сваком случају добри базични параметри, али који на 
дводимензионалном плану постављају ипак само оквире који када се имплементирају у 
                                                
4 Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. Године ("Сл. гласник РС", бр. 
47/2019) 
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докумете планирања не доприносе кроз њихову реализацију ефекту побољшања стратешки 
задатих циљева. 
 
Примери добре праксе5 
 
Зелена инфраструктура не подразумева само паркове или зеленило у урбаним целинама, 
које се чува и одржава. Она се заснива на развоју и планирању мреже повезаних 
вишенаменских зелених површина. Сагледана на овакав начин, зелена инфраструктура 
доприноси заштити природних станишта и биодиверзитета, омогућује одговор на климатске 
промене, доприноси одрживости и здравијем начину живота, унапређује животност простора 
у граду и опште благостање, те чини доступним рекреативне и друге природне целине. Као 
таква, зелена инфраструктура даје подршку урбаној и руралној економији и део је дугорочног 
процеса планирања зелених површина. 
У позицији смо да, као држава са системским приступом, искористимо предност коју нам дају 
сва до сада стечена и лако доступна знања. Доступне су нам спроведене анализе и начини 
на који су имплементирани у неким другим европским државама, те можемо учити на 
њиховим грешкама, а посебно из примера добре праксе.  
 
Малме 
Прва пилот примена Зеленог фактора реализована је 2001. године у оквиру 
постиндустријске зоне западне луке града Малмеа. Првобитна сврха примене зеленог 
фактора била је креирање адекватних зелених површина на свакој парцели као и свођење 
на минимум површина које нису водопропусне. Дефинисан је минимални фактор од 0,5 за 
комплетно подручје, након чега су у току примене вршене корекције како би се постигао што 
виши квалитет зелених површина и постигао опипљив утицај и на биодиверзиотет одабраног 
подручја. Данас се Зелени фактор примењује на комплетној територији града Малмеа као и 
на суседни град Лунд. 
 
Берлин 
У процесу урбаног развоја града Берлина такође се примењује Зелени фактор још од 1994. 
године, под називом Biotop Flächenfaktor или Biotope Area Factor (БАФ). Берлин је први 
европски град где је формално усвојен Зелени фактор, након што је његова примена 
анализирана током 80-их година у западном делу града. Ослањајући се на просторне 
планове, Зелени фактор дефинише адекватна nature-based решења у оквиру одређеног 
подручја. Минимални коефицијент који је потребно приликом детаљног планирања 
задовољити дефинише се пре свега у односу на намену дефинисаног подручја, па је тако, на 
пример, највиши коефицијент дефинисан у оквиру зона школи, вртића и слично. Основни 
недостаци, честе поплаве на улицама и генерални недостатак зелених површина, су уједно 
били и главни катализатори за успостављање нове регулативе, Зеленог фактора. 
Једноставност и флексибилност су, према оцени струке урбаниста и архитеката, највеће 
предности Зеленог фактора, с тим што је процењено да Зелени фактор није могуће 
користити приликом израде процене утицаја на животну средину. 
 
Лондон 
Нови Просторни план Лондона из 2017.године такође укључује и примену Зеленог фактора у 
оквиру нове регулативе. Сврха употребе Зеленог фактора јесте јачање капацитета зелене 
инфраструктуре и њених ефеката у урбаној средини. И поред чињенице да је у оквиру 
регулативе и претходно био дефинисан развој зелене инфраструктуре, новим планом 
захтева се усаглашавање постојећих регулатива са новодефинисаним Зеленим фактором, 
као би се постигао максималан учинак и реализовао директан утицај на честе поплаве, 
недостатак зеленила и биодиверзитет у граду. 
 

                                                
5https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/wohnen/weissbuch-
stadtgruen-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/wohnen/weissbuch-stadtgruen-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/wohnen/weissbuch-stadtgruen-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Нови параметар/и 

Зелени фактор представља документ којим су дефинисани критеријуми и упутства за 
имплементацију зелене инфраструктуре приликом пројектовања нових објеката.  
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Зелени фактор као такав постао је саставни део прописа у многим градовима Европе и 
Америке. 
 

Начин импементације 

Зелени фактор садржи: 
- Дефинисане бодовне минимуме у зависности од типа објекта. 
- Списак елемената који улазе у калкулацију, као и бодове које носе. 
- Показни модел и листу за калкулацију зеленог фактора. 

Досадашња искуства градова који у својим процедурама имају Зелени фактор као један од 
обавезујућих алата приликом пројектовања и планирања објеката, упућују на изузетне 
резултате. 
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Процес имплементације 

1. Пројектовање 
Предложене елементе и типове је потребно пратити у току пројектовања како би зелени 
фактор био задовољен. 

2. Калкулација 
Рачунање зеленог фактора изводи се путем бодовне листе. 

3. Резултат 
Рачунање зеленог фактора изводи се путем бодовне листе. 

 

 
 
Готов систем калкулације чини процес израчунавања фактора једноставним, а стратешким 
дефинисањем потребних минимума постижу се значајни резултати у погледу количине 
зеленила у градовима. 
 
ЗАКЉУЧАК 
 
У циљу постизања боље животне средине за кориснике простора, пре свега градова, као и за 
неопходно и адекватно функционисање инфраструктуре града, сматрамо да је неопходно 
увођење и дефинисање нових термина и параметара у стратешким документима планирања 
везаних за зелену инфраструктуру. Рад за циљ има да заинтригира и представи могућност 
креирања конкретног алaта, који је лако применљив, како за област формирања планске 
документације, тако и за даље спровођење кроз израду техничке документације, а потом и 
контроле и провере у току коришћења изграђеног простора на свим нивоима. 
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мр Аница Теофиловић1 
 
 
 
 
ЕКОЛОШКЕ МЕРЕ СМАЊЕЊА УТИЦАЈА КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА 
ГРАД ДЕФИНИСАНЕ У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА 
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА БЕОГРАДА 
 
 
 
Апстракт 
Једна од кључних улога планиране зелене инфраструктуре Београда јесте ублажавање утицаја 
климатских промена на град. Поред прописаних норматива и правила за очување, унапређење и 
одрживо коришћење постојећих и подизање нових шума, јавних зелених површина и зелених 
површина у оквиру јавних и осталих намена, дефинисане су урбанистичке мере заштите простора, 
међу којима и еколошке мере смањења утицаја климатских промена на град. Прописане мере 
обухватају увођење еколошког индекса у планирање централних делова града, формирање 
енергетских плантажа брзорастућих лишћарских врста (врба), формирање система за 
пречишћавање отпадних и ревитализацију загађених вода путем биљака, увођење одрживог 
система прикупљања атмосферских вода и различите мере заштите земљишта од штетног 
дејства ерозије и бујица на сливовима водотокова.  
У циљу заштите и унапређења квалитета животне средине, посебно регулације микроклиматских 
карактеристика, одвијања природних процеса, очувања биодиверзитета, доприноса енергетској 
ефикасности објеката, унапређењу слике града и остваривању културних, едукативних и 
рекреативних функција, јавне зелене површине Београда су планским решењем заштићене као 
еколошко и естетско функционални простори у урбаном ткиву. Такође, имајући на уму да свака 
шума, у зависности од природних и створених каракретистика, може да има једну или више 
основних функција, планским решењем су истакнуте примарне функције шума Београда. Очувањем 
постојећих и реализацијом планираних шума биће остварене општекорисне функције шума, и то: 
заштита вода, заштита од вода (поплавних таласа), заштита од клизишта, заштита од ерозије и 
бујица, заштита од ветра, заштита биодиверзитета, екосистема и предела, заштита од 
негативних утицаја саобраћаја и др, односно на тај начин ће бити санирани проблеми конкретних 
подручја и створени услови за адаптацију на климатске промене. 
Акционим планом адаптације на климатске промене са проценом рањивости („Сл. лист града 
Београда“, бр. 65/15), предметни План је наведен као будући релевантан просторни и регулаторни 
основ за реализацију мера адаптације на промене климе. 
 
Abstract 
One of the key roles of Belgrade's planned green infrastructure is to mitigate the impact of climate change on 
the city. In addition to the prescribed norms and rules for preservation, improvement and sustainable use of 
existing and construction of new forests, public green areas and green areas within public and other purposes, 
urban measures for spatial protection are defined, including environmental measures to reduce the impact of 
climate change on the city. Prescribed measures include the introduction of an ecological index in the planning 
of central parts of the city, the formation of energy plantations of fast-growing deciduous species (willow), the 
formation of wastewater treatment and revitalization of polluted water through plants, the introduction of 
sustainable stormwater collection and various measures to protect soil from erosion and torrents on 
watercourse basins. 
In order to protect and improve the quality of the environment, especially the regulation of microclimatic 
characteristics, natural processes, biodiversity conservation, contribution to energy efficiency of buildings, 
improving the image of the city and achieving cultural, educational and recreational functions, public green 
areas of Belgrade are protected as ecological and aesthetic functional spaces in urban tissue. Also, bearing in 
mind that each forest, depending on the natural and created characteristics, can have one or more basic 
functions, the planning solution highlights the primary functions of the forests of Belgrade. Preservation of 
existing and realization of planned forests will achieve common forest functions, namely: water protection, 
protection from water (flood waves), protection from landslides, protection from erosion and torrents, 
protection from wind, protection of biodiversity, ecosystems and landscapes, protection from negative impact 
of traffic, etc., that is, in that way the problems of specific areas will be remedied and conditions will be created 
for adaptation to climate change.  

                                                
1 мр Аница Теофиловић, дипл.инж.пејз.арх., Урбанистички завод Београда ЈУП, Булевар деспота 
Стефана 56, Београд,. anica.teofilovic@urbel.com 
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The Action Plan for Adaptation to Climate Change with Vulnerability Assessment, the subject Plan is listed as 
the future relevant spatial and regulatory basis for the implementation of adaptation measures to climate 
change.  
 
 
УВОД 
 
Промена климе на Земљи проузрокује све чешће и све интензивније екстремне временске 
услове. Топлотни таласи, екстремне хладноће, суше, обилне падавине, поплаве и олује 
негативно ће утицати, можда у највећој мери, на квалитет живота у градовима. Имајући ово у 
виду, градови морају бити припремљени за суочавање са последицама промена климе, као и 
правовремену припрему за адаптацију на нове услове. Успешно функционисање градова 
један је од најважнијих предуслова за њихов одрживи економски развој. Реакције на 
климатске промене треба да буду системски планиране, како би трошкови мера адаптације 
били нижи.  
У оквирима међународних конвенција, националних стратегија  и законодавства у области 
климатских промена, за Административну територију Београда развијен је Акциони план 
адаптације на измењене климатске услове са проценом рањивости („Сл. лист града 
Београда“, бр. 65/15), а у оквиру регионалног пројекта „Адаптација на климатске промене на 
подручју западног Балканаˮ. 
Акционим планом адаптације на климатске промене са проценом рањивости, План 
генералне регулације система зелених површина Београда је, попред осталог, наведен као 
будући релевантан просторни и регулаторни основ за реализацију мера адаптације на 
промене климе. Такође, доношење и спровођење предметног Плана је једна од активности и 
мера предвиђених Програмom заштите животне средине града Београда („Сл.лист града 
Београда“, бр. 72/15), а у сврху остваривања посебног циља бр. 2 - Спровођење 
превентивних мера, мера адаптације и мера за ублажавање последица климатских промена. 
 
ПОСЛЕДИЦЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА СТАНОВНИКЕ 
 
Временски догађаји као што су топлотни таласи, екстремне хладноће, суша, обилне 
падавине, поплаве и олује, као последица климатских промена, негативно утичу на локалне 
услове и квалитет животне средине, а самим тим и здравље становника (не само физичко, 
већ и социјално и психолошко благостање). На територији Београда, забележено је да2: 
 топлотни таласи проузрокују повећан топлотни стрес код становника, а посебно 

негативан утицај имају на здравље угрожених група (старије особе, деца, особе са 
обољењима кардиоваскуларног и/или респираторног система и психички болесници), као 
и смртност. Смањује радну продуктивности, повећава потрошњу електричне енергије, 
воде и др. Топлотни таласи током лета најжешће погађају густо насељене урбане зоне 
због великог процента површина покривених непорозним застором, недостатка 
вегетације, као и због ограниченог ваздушног кретања. 

 екстремне хладноће, такође, негативно утичу на здравствено стање осетљивих група, 
проузрокују проблеме у саобраћају због снежних сметова, формирање леденог 
покривача на Дунаву и Сави, повећање потрошње електричне енергије и оптерећење 
електроенергетског система. 

 суше проузрокују ограничену доступност воде за пиће, ниво воде у рекама достиже 
биолошки минимум, мањи потоци пресушују, што за последицу има оштећење 
биодиверзитета, посебно рибљег фонда и урбаних влажних станишта. Пропратни ефекти 
суше су и сушење вегетације мање отпорне на високе температуре, која има веће 
потребе за водом, као и прегревање пешачких и колских стаза које додатно повећавају 
температуру ваздуха. Пољопривредна производња трпи велику штету, што доводи у 
питање количину потребне хране. 

 обилне падавине проузрокују поплаве, где су најугроженија подручја у близини Саве и 
Дунава, делови насеља у зони малих бујичних водотокова, као и на сливним подручјима, 
где је дејство краткотрајно, али веома опасно. У ситуацијама обилних падавина, мала 

                                                
2 Акциони план адаптације на измењене климатске услове са проценом рањивости („Сл. лист града 
Београда“, бр. 65/15) 
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количина воде природно понире у земљиште, док велике количине отичу површински и 
додатно оптерећује постојећу кишну канализацију чији капацитети нису довољни за 
овакве ванредне услове. 

 олује, које су посебно учестале током летњег периода, проузрокују оштећења 
саобраћајне инфраструктуре, обарање стабала и пуцање грана, ерозију земљишта и др. 
Честа су и оштећења електроенергетске мреже и водоводних и канализационих система. 

Климатске промене увелико негативно утичу на екосистеме, а током времена биће повећан 
интензитет и учесталост њихових последица. То значи да ће природне катастрофе бити све 
чешће, здравље људи озбиљно угрожено, храна и вода све мање доступни, екосистеми ће 
бити деградирани или потпуно уништени, а самим тим и опстанак флоре и фауне. 
 
ПРИРОДНИ ПРОЦЕСИ У СЛУЖБИ АДАПТАЦИЈЕ 
 
Људска цивилизација је и поред снажног технолошког развоја и даље суштински везана за 
природне системе и законитости и директно зависи од процеса који се у њима одвијају. 
Захваљујући физиолошким процесима биљака (апсорпција, евапорација, транспирација, 
фотосинтеза и др.), шуме и зелене површине представљају “живу технологију“ која утиче на 
ублажавање ефеката локалних топлотних острва, ублажавање ефеката ветра, редукцију 
загађења ваздуха и вода, редукцију буке, регулисање режима атмосферских вода и др.  
Зелене површине и шуме позитивно утичу на квалитет ваздуха производећи кисеоник и  
редукујући штетне материје (калијум, хром, никл, олово, прашина и др.), ублажавају ефекат 
локалног топлотног острва генеришући енергију у пуном сунчевом сјају евапотрацијом 
водене паре са површине биљака, регулишу влажност ваздуха евапотранспирацијом, 
рефлектују радијацију, умањују буку рефлектујући и апсорбујући енергију звука и др. 
Зелене површине и шуме, кроз редовне физиолошке процесе биљака, обезбеђују природно 
кружење воде, захваљујући чему се врши пречишћавање воде, односно чувају подземне 
резерве воде, смањује се површинско отицање воде које оптерећује кишну канализацију и 
доводи до ерозије земљишта и др. Новоподигнуте зелене површине урбаних подручја су 
често делови стратегија менаџмента кишних вода. 
Дрвеће и шумски покривач штите површину земљишта и формирају биолошки активне 
површине. У интеракцији са другим живим бићима учествује у коришћењу и рециклирању 
ресурса земљишта. 
Зелене површине и шуме су значајне за очување биодиверзитета као станиште дивље 
флоре и фауне, коридори за кретање, место за размножавање и исхрану. 
Урбане зелене површине и шуме допринопсе изградњи јаче и безбедне заједнице.То су 
места сусрета, контакта, комуникације, рекреације и уживања, што позитивно утиче на 
психофизичко здравље људи и афирмисање социјалне димензије града. 
 
ПЛАНСКЕ МЕРЕ КАО ОДГОВОР НА НОВОНАСТАЛЕ ОКОЛНОСТИ 
 
Шуме и зелене површине представљају добро од општег интереса због чега се предметним 
Планом постојеће чувају и унапређују, али и планирају нове, као јединствен систем зелених 
површина Београда. Интеграцијом са другим природи блиским просторима као што су 
водене површине и водотокови, влажна станишта и други вредни биотопи, делови 
некадашњих шума, шибљаци и живице на пољопривредном земљишту, зелене површине на 
парцелама објеката одређене намене, кровни вртови, озелењени зидови фасада и др, 
планирани систем зелених површина унапређен је у „зелену инфраструктуру“ града. Једна 
од кључних улога планиране зелене инфраструктуре Београда јесте ублажавање утицаја 
климатских промена на град. 
Императив планског решења представљало је очување постојећих шума, јавних зелених 
површина, као и зелених површина у оквиру јавних и осталих намена, у континуално 
изграђеном градском ткуву, али и планирање нових где год је за то постојало просторних и 
регулаторних могућности. Планирано је очување постојећих и формирање нових траса 
дрвореда у регулацији саобраћајница, као и формирање кровних вртова и озелењених 
фасада. 
Очувањем постојећих и реализацијом планираних шума биће остварене општекорисне 
функције шума, и то: заштита вода, заштита од вода (поплавних таласа), заштита од 
клизишта, заштита од ерозије и бујица, заштита од ветра, заштита биодиверзитета, 
екосистема и предела, заштита од негативних утицаја саобраћаја и др, односно на тај начин 
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ће бити санирани проблеми конкретних подручја и створени услови за адаптацију на 
климатске промене. 
Поред прописаних норматива и правила за очување, унапређење и одрживо коришћење 
постојећих и подизање нових шума, јавних зелених површина и зелених површина у оквиру 
јавних и осталих намена, дефинисане су урбанистичке мере заштите простора, међу којима 
и еколошке мере смањења утицаја климатских промена на град. Прописане мере обухватају 
мере заштите земљишта од штетног дејства ерозије и бујица на сливовима водотокова, 
увођење еколошког индекса у планирање централних делова града, формирање енергетских 
плантажа брзорастућих лишћарских врста (врба), формирање система за пречишћавање 
отпадних и ревитализацију загађених вода путем биљака и увођење одрживог система 
прикупљања атмосферских вода. 
 
Заштита земљишта од штетног дејства ерозије и бујица на сливовима водотокова 
 
У циљу заштите земљишта од ерозије, предметним Планом су, на сливовима водотокова, 
предвиђени биотехнички и биолошки радови. 
Биотехнички радови обухватају техничке и ретензионе радове у сливу. У горњим деловима 
сливова и голим стрмим падинама, са циљем  да  створе ослонац за развој биљака (шумских 
или пољопрвредних) како би се успоставила вегетација и тако заштитило земљиште од 
ерозије, планирани су следећи технички радови: инфилтрационе банкете, градони за 
пошумљавање, терасице са зидићима, контурни ровови, зидићи дуж изохипси, рустикални 
зидићи, зидићи од габиона дуж изохипси, плетери,... На падинама сливова, са задатком да 
смање или униште кинетичку енергију сливајућег млаза, задрже транспортоване честице 
(биофилтер), побољшају структуру земљишта, створе услове за упијања веће количине 
сливајуће воде и повећају хидрауличку рапавост терена, планирани су следећи ретензиони 
радови: противерозиони појасеви на (нестабилним) теренима склоним клизању, 
противерозиони појасеви на нормалним (стабилним) теренима који нису подложни клизању, 
наорне терасе, терасице за пошумљавање, травни појасеви (илофилтери), шумски појасеви 
и контурне бразде. 
За површине захваћне слабом ерозијом, као и за локалитете са површинском ерозијом, 
предвиђени су биолошки радови и мере, односно пошумљавање еродираних површина 
лишћарима, четинарима, жбунастим врстама, мелиорација шикара, ресурекциона сеча 
(облик природног подмлађивања) запуштених шума и шикара и сл, као и затрављивање и 
шумске мелиорације. 
Примена ових мера представља интегрални део концепта природне (натуралне) регулације 
водених токова. Применом планираних радова и мера противерозионе заштите земљишта 
на сливовима водотокова Београда, у значајној мери ће се повећати инфилтрационо-
ретенциони капацитет земљишта, смањити површински отицај и доспевање ерозионог 
материјала у хидрографску мрежу, обавити противерозиона заштита земљишта и повећати 
амбијентално-естетска вредност простора. 
Потпуна противерозиона заштита на предметном подручју може се реализовати после 
детаљних истражних радова и израде одговарајуће техничке и пројектне документације 
противерозионог уређења сливова у којим би се утврдиле зоне биолошких и биотехничких 
радова. 
 
Увођење еколошког индекса у планирање централних делова града 
 
Континуално изграђено градско ткиво, посебно централне делове града, карактерише велики 
проценат изграђеног и застртог земљишта, што проузрокује екстремне температурне 
вредности, смањену влажност, неадекватно отицање атмосферске воде у канализациони 
систем, смањење биодиверзитета и др., односно озбиљне еколошке проблеме.  
У складу са осталим урбанистичким параметрима, у постпланском периоду предвиђено је 
увођење еколошког индекса (ЕИ) у процес планирања („фактор површине биотопа“ (Biotop 
Area Factor - BAF), „зелени фактор“ (Green Factor-GF)), након што се за урбане форме 
различите намене и типа изграђености дефинише минимални циљни еколошки индекс. 
Значај увођења овог параметра се огледа у утврђивању односа између еколошки вредних и 
осталих простора на нивоу парцеле, оптимизованих у складу са захтевима одрживог развоја 
централног градског подручја. Применом ове методе осигурава се извесна количина 
еколошки функционалних простора на свакој грађевинској парцели, уз задржавање постојеће 
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урбане морфологије и намене простора. На овај начин се постиже стандардизација 
управљања квалитетом животне средине. 
Еколошки функционални простори на парцели, поред подручја која су у потпуности 
покривена вегетацијом и која, као екосистеми, природно имају највеће позитивне ефекте, 
подразумевају и застрте полупорозне и порозне површине, озелењене кровове и фасаде 
објеката и др. Сходно томе, дефинисани су различити тежински фактори, који квалитативно 
детерминишу различите типове еколошки функционалних простора на парцели по m2. 
 

Назив површине Тежински 
фактор (ТФ)  

Површина под непропусним застором 0,0 
Површина под делимично непропусним застором 0,3 
Полупорозна површина 0,5 
Зелена површина на подземном објекту (у земљишном супстрату дебљине ≤ 80 
cm) 0,5 

Зелена површина на подземном објекту (у земљишном супстрату дебљине ≥ 80 
cm) 0,7 

Зелена површина у директном контакту са тлом 1,0 
Инфилтрација атмосферских вода 0,2 
Озелењене фасаде објеката 0,5 
Озелењени кров 0,7 

 
Еколошки индекс (ЕИ) парцеле представља количник збира површина (П) појединачних 
еколошки функционалних простора парцеле (Т1, Т2,...) помножених са одговарајућим 
тежинским фактором (ТФ1, ТФ2,...) и укупне површине парцеле. 
Овакав начин обрачуна указује да је овај еколошки параметар квантитативна вредност, иако 
он индиректно, путем еколошког значаја подручја, укључује и квалитативне аспекте. 
Могућност комбиновања различитих мера (процената који могу бити намењени садњи на 
парцели, изборима застора, укључивању зелених кровова или зелених фасада) омогућава 
флексибилну имплементацију усмерену ка специфичним условима сваке парцеле, при чему 
се у малој мери утиче на слободу архитектонског обликовања објеката. У томе се огледа и 
важна предност овог модела, јер он омогућава флексибилан дизајн који оставља слободу 
опредељења према карактеру места применом одређених мера, све док се не постигне 
захтевана пропорција еколошки значајних и осталих простора. 
 
Формирање енергетских плантажа брзорастућих врба 
 
Предметним планом је предложено формирање плантажа енергетске врбе (Salix Viminalis), 
као алтернативног решења за дугорочно снабдевање чистом енергијом. Енергетска врба се 
може узгајати на пољопривредном земљишту, али њена највећа употреба виђена је у 
контактном подручју дуж саобраћаница у функцији заштитног зеленог појаса. Интеграцијом 
енергетских плантажа у систем зелених површина Београда оствариле би се вишеструке 
добробити. Приликом узгоја ових плантажа потребно је поштовати дефинисана правила 
заштите животне средине. 
Енергетска врба, са својим варијететима, прилагођена локалним климатским условима и 
условима тла, у кратком времену остварује велики принос дрвене масе по хектару. 
Предности узгоја су што представља обновљиви извор енергије, има високу енергетску 
вредност (1 kg суве биомасе ≈ 1kg угља= 0,5 l мазута= 0,5 m3 метана), економичнија је од 
гаса и мазута, оставља ≤ 1% пепела, безопасна је по здравље (не садржи хемикалије или 
тешке метале), количина угљен диоксида и угљен моноксида која се ослобађа сагоревањем 
је занемарљива, позитиван утицај на заштиту екосистема и конзервацију тла путем заштите 
од ветра и ерозије водом... Уобичајени принос биомасе без посебних агротехничких мера 
износи 30-40 t/ha. Уколико се примене савремене мере и технологија приноси прелазе чак 
100 t/ha. Области примене су:  
 директна производња енергента за грејање и друге видове енергетског коришења;  
 природно пречишћавање муља и отпадних вода којима се плантажа може посути; 
 у фармацеутској индустрији – производња салицилне киселине; 
 у дрвопрерађивачкој индустрији (индустрији дрвета и дрвених производа); 
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 у производњи целулозе и папира; 
 за потребе побољшања деградираног тла и његов повраћај у производни циклус; 
 дренажа тла са вишком воде;  
 формирање брзорастућих заштитних зелених зона за пољопривреду и за путеве; и 
 санација клизишта и превенција ерозије. 
 
Формирање система за пречишћавање отпадних вода путем биљака 
 
Делимичан или потпун изостанак канализационог система у појединим насељима 
представља проблем због низа ризика као што су: појава различитих зараза, загађење 
подземних и надземних вода, појава клизишта и укупно смањење безбедности живота у 
насељима. Због тога се третман отпадне воде у свету сматра једним од најзначајнијих 
елемената заштите животне средине. Ефикасно одстрањивање отпадних вода подразумева 
њихово избацивање у животну средину без негативних ефеката на здравље људи, природне 
ресурсе и биодиверзитет, визуелни квалитет пејзажа и др. За ефикасно одстрањивање 
отпадних вода, поред комуналног канализационог система, постоје и бројне варијанте 
третмана отпадних вода „на месту“.  
У складу са наведеним, планским решењем је предложена примена третмана отпадних вода 
путем акватичних биљака као специјално конструисаног система. Једна од кључних 
карактеристика овог система јесте да се он базира на концепту третмана који је у складу са 
еколошким принципима. Овакав концепт потпомаже висок степен рециклаже као и 
минимализацију стреса за животну средину. Одговарајући пример оваквог система у природи 
јесу влажна станшта – wetlands (Велики ратно острво, форланд леве обале Дунава, 
великоселски рит...). 
Под системом за пречишћавање отпадних вода путем акватичних биљака подразумева се 
подлога обрасла трском, рогозом, воденом перуником и другим мочварним биљкама, у коју 
се упушта отпадна вода након механичког предтретмана. У циљу обраде, унета отпадна 
вода треба вертикално или хоризонтално да проструји или поплави подлогу. Конструисани 
систем  је пасиван базен или „ћелија“ који филтрира и уклања загађења при протоку отпадне 
воде преко супстрата од шљунка или сличних материјала, при чему они дају ослонац 
вегетацији која ће филтрирати и апсорбовати патогене микроорганизме. Циљ је искористити 
комплексне еколошке везе у конструкцији „ланца исхране“ који омогућава да продукти 
отпадака буду разложени и асимилирани у биомасу биљака или животиња. Свака биљка у 
систему има нарочиту специјалност у пречишћавању органских и неорганских материја. 
Управо ово разликује еколошки приступ од конвенционалних метода третмана отпадних 
вода. 
Основне карактеристике система су да нема ограничења у смислу прилагодљивости на 
локалне услове, достиже висок степен пречишћавања, могућност поновног коришћења 
третиране воде као техничке воде, одржавање је периодично, нема потрошње енергије, има 
непосредан еколошки значај, модуларност система, ниска цена коштања, мирис зависи од 
начина протока отпадне воде и др. 
У комбинацији са овим системом користе се pond-ови., с обзиром да дају брзи одговор на 
високо оптерећење због кратког периода размножавања алги и бактерија, док акватичним 
екосистемима треба више година да развију комплексни биодиверзитет који је неопходан да 
се постигну ефекти у заустављању јаких оптерећења. 
Поред третмана отпадних вода, овај систем може да послужи и за третман кишних вода 
(атмосверских вода), сивих вода из индустријских постројења, као и за пречишћавање вода у 
водотоцима. 
 
Формирање одрживог урбаног система прикупљања атмосферских вода 
 
Планом је афирмисан одрживи урбани дренажни систем који представља средство за 
управљање кишницом, конструисано тако да опонаша природне системе за одводњавање. 
Могуће су различите технике за ефикасно управљање дренаже атмосферских вода, као што 
су: ветланди, водени базени, кишне баште, садне јаме и баштице, озелењени ровови, 
полупорозни застори, биоретензије, озелењени кровови, канали и многе друге мере, од којих 
сви имају за циљ да задрже отицање, односно инфилтрирају атмосферске воде у водотокове 
или земљу. 
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У природном циклусу кружења воде већи део атмосферских вода понире (инфилтрира) у 
тло, а само мали део ће бити површински усмерен у канализацију. На тај начин се подземне 
воде природно обнављају и одржава се природни баланс. Природни слој тла, захваљујући 
својој способности за пречишћавање вода, дугорочно и делотворно врши функцију заштите 
подземних вода приликом инфилтрације кишнице кроз озелењене површине. Тло задржава 
штетне материје из кишнице и кроз разне хемијске и биолошке процесе их уклања из воде.  
Повећаном изградњом, све више урбаног простора се претвара у непропусне површине, а 
атмосферске воде морају бити одвођене путем канала, што доводи до следећих негативних 
последица: брз и велики доток воде у канализацију, због чега она мора бити пројектована за 
такве услове, појаве високог водостаја, смањење нивоа подземних вода, погоршање 
микроклиме и пустошење природних предела. 
Из овог разлога, код реконструкције постојећих и изградње нових објеката и насеља не треба 
дозволити уливање кишнице у канализацију, осим у случају великог загађења кишнице тј. 
оне која се може назвати отпадном водом. Поред еколошких аспеката, постоје и економски 
разлози за задржавање и управљане кишницом. Тако је могуће употребом кишнице (за 
испирање тоалета, заливање баште, прање веша итд.) уштедети на количини питке воде коју 
користимо, а којој сваке године расте цена. 
 
ЗАКЉУЧАК 
 
Очување, унапређење и формирање нових природних и природи блиских простора, који 
обезбеђују одвијање природних процеса у урбаној средини, један је од кључних мера 
адаптације града на климатске промене. Због тога је доношењем ПГР система зелених 
површина Београда, као регулаторног основа којим се штити јавни интерес, постигнут веома 
важан корак. Међутим, до реализације планског решења, која на први поглед делује 
једноставно, постоје бројне препреке које би требало што пре отклонити.  
Једна од препрека јесте власништво над земљиштем. Већина локација које су планиране за 
озелењавање или пошумљавање евидентирана су као потенцијална клизишта и терени 
неповољни за изградњу, налазе се у ужој зони заштите Београдског водоизворишта, 
подручја су под ударом поплавног таласа и сл, због чега оваква подручја, на обострану 
корист, и града и власника, треба да буду експроприисана и намењена за општу добробит у 
адаптацији на климатске промене. На жалост, због неадекватне расподеле буџетских 
средстава, инертности градске власти, недостатка одговарајућих подстицајних мера за 
власнике и не санкционисања непланске изградње, реализација појединих планских решења 
може изостати, а самим тим и спремност града на адаптацију на климатске промене.  
Друга препрека, такође директно у ингеренцији републике и града, јесте неусклађеност 
важећег законодавног оквира и недостатак истог у одређеним областима. Очување и 
одрживо коришћење постојећих шума, као добра од општег интереса, дефинисано бројним 
законима, пре свега Законом о заштити животне средине као кишобран законом, 
парадоксално је обезвређено давањем инструмету организације простора значај вишег 
јавног интереса над уставовљеном вредности као што је шума. Имајући овакав проблем у 
виду, сувишно је коментарисати непостојање Закона о јавним зеленим површинама. Све 
актуелнији тренд зелених површина на крововима и вертикално озелењавање фасада 
објеката није законски регулисан. У случају породичних и вишепородичних објеката, потпуна 
је непознаница ко би одржавао и под којим условима овакве зелене површине, каква је 
обавеза и бенефит станара. 
Трећа препрека је неспремност постојећих институција да преузму ингеренцију за поједина 
предложена нова решења. У току јавног увида дошло је до званичног ограђивања појединих 
институција од појединих решења која су кључна за адаптацију на климатске промене, с 
друге стране је јасно да квалитативни и квантитативни капацитети постојећих јавних 
предузећа не задовољавају нове захтеве. 
На основу наведеног може се закључити да Србији и Београду предстоји озбиљан рад на 
успостављању системског рада на адаптацији на климатске промене, где се посебно истиче 
смислена прерасподела буџетских средстава, унапређење законодавног оквира и његово 
доследно спровођење, као и реструктурирање постојећих јавних предузећа. 
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УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ КАО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
АДАПТАЦИЈОМ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И ЊИХОВО УБЛАЖАВАЊЕ У 
ПРОСТОРНОМ КОНТЕКСТУ 
 
 
 
Резиме: Сада је већ сасвим очигледн видљиода се клима на Земљи убрзано мења. Живиорганизми, као ни 
човек, не могу брзо да се адаптирају на климатске промене, зато је неопходна хитна примена мера за 
адаптацију на климатске промене. У случају да примена наведене мере изостане, може се очекивати да 
ће квалитет живота и становања, посебно у градовима, бити далеко испод онога на који се 
становништво градова навикло, односно биће доведен у питање и сам  опстанак бројних градких 
агломерација.  При томе, важно је нагласити да адаптација на климатске промене није алтернативна 
стратегија редукције СО2 и гасова стаклене баште, напротив, у питању је паралелна и комплементарна 
стратегија која захтева акцију. У том смислу, урбанистичко планирање је важан инструмент за 
управљање адаптацијом и ублажавање климатских промена у просторном смислу. 
Кључне речи: урбанистичко планирање, климатске промене, адаптација, одрживи развој, обновљива 
енергија 
 
URBAN PLANNING AS AN INSTRUMENT FOR MANAGING ADAPTATION ON CLIMATE 
CHANGE AND MAKING THEMSELVES IN SPATIAL AMBIENCE 
 
Summary: It is now quite obvious that the climate on Earth is changing rapidly. Living organisms, like humans, 
cannot adapt quickly to climate change, so urgent action is needed to adapt to climate change. In case the 
implementation of the mentioned measure fails, it can be expected that the quality of life and housing, especially in 
the cities, will be far below that which the population of the cities are accustomed to, that is, the very survival of many 
urban agglomerations will be questioned. In doing so, it is important to emphasize that adaptation to climate change 
is not an alternative strategy for reducing SO2 and greenhouse gases; on the contrary, it is a parallel and 
complementary strategy that requires action. In this sense, urban planning is an important instrument for managing 
adaptation and mitigating climate change in spatial terms. 
Keywords: urban planning, climate change 
 

 
1. УВОД 
 
Главни задатак савременог урбанистичког планирања, у условима све интензивнијих и јасно 
изражених тенденција промене климе, јесте оптимизација просторне дистрибуције коришћења 
земљишта, као и доношење одлука о његовом будућем коришћењу. У том смислу, урбанистичко 
планираwе пружа подршку и омогућава прилагођавању на климатске промене, у смислу њиховог 
ублажавању. Овај задатак урбанистичког планирања се реализије предлагањем и координацијом 
мера, којима се утиче на ублажавање негативних ефеката климатских промена на урбане 
средине. Из тог разлога је неопходно да се најпре на највишем националном нивоу усвоји, али  
касније и да се реализује сет мера и активности на различитим нивоима, а у складу са светским и 
европским праксама, иницијативама и политикама у погледу адаптације градова на климатске 
промене. 
Бернард Рудофски, амерички архитекта и историчар, аутор је књиге "Архитектура без архитеката" 
која је публикована још 1964. године. Он је вештину грађења разматрао као универзални 
феномен, а кроз низ градитељских примера који су били изложени на истоименој изложби у 
Музеју модерне уметности у Њујорку, пружио је демонстрацију уметничке и функционалне 
архитектуре, као и културног богатства народног језика архитектуре. Из многобројних приказаних 
примера се могу извући значајне поуке за савремено планирање урбаног простора и 
пројектовање енергетски ефикасних објеката. 

                                                
1 Академија техничко васпитачких струковних студија, Ниш.E-mail:stosicmihajlovicljiljana@gmail.com 
2 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Р Србије,  

E-mail:  predrag.mihajlovic@mgsi.gov.rs 
3 Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, E-mail:  mihajlovicp@ptt.rs  

mailto:mihajlovicp@ptt.rs


 
IV  Практичне и теоријске реакције у српском граду и урбанизму на глобалне климатске промене и 

недостатак одговарајућих коректива у градској пракси 
 

 266 

2. УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА КВАЛИТЕТ ЖИВОТА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА 
 
Глобална, криза светких размера, која се манифестује као еколошка и енергетска криза, настала 
је као последица неконтролисаног раста мега полиса, индустријске експанзије, неефикасних 
технологија и прекомерног коришћења фосилних горива и безпоштедне трке за богаћењем уз 
раубовање репрезентативних природних богатстава.  Све наведено, поред хроничног недостатка 
хране, воде и енергије у светским размерама, представља највећи проблем постиндустријског 
друштва у првој четвртини 21. миленијума. Још крајем претходног века у закључцима  о оцени 
промене климе, забележено је да су насеља, међу свим системима које је створио човек, 
најосетљивија на климатске промене. Још 1992. године на конференцији Уједињених нација о 
животној средини и развоју одржаној 1992. године у Рио де Жанеиру, усвојена је Агенда 21, која 
одражава глобални консензус и висок степен политичке сагласности о неодвојивости развоја и 
животне средине и обрађује најзначајније глобалне еколошке проблеме са којима се суочава 
човечанство. На Министарској конференцији под називом Животна средина Европе, одржаној 
1993. године у Луцерну, потписан је Еколошки акциони програм за централну и источну Европу. 
Основни принцип овог документа је да се питања заштите животне средине непосредно укључе у 
процесе транзиције и свеобухватне реформе друштва. Еколошки акциони програм  (ЕАП)-  
Програм еколошких акција за централну и источну Европу, сматра се  средњорочним програмом 
са циљем да помогне земљама централне и источне Европе да сустигну западне стандарде у 
очувању и унапређењу животне средине. Он доноси оквире за утврђивање приоритета и за развој 
реалних, ефикасних и економски рационалних решења. Један од основних задатака ЕАП-а је да 
оснажи планирање и управљање заштитом животне средине на локалном нивоу. У већини 
земаља централне и источне Европе у току је процес успостављања Националних еколошких 
акционих планова. Овај процес се одвија уз мање или веће препреке које су последица 
нагомиланих еколошких проблема, као и тренутног друштвено-економског стања тих земаља, 
односно општих проблема да се ти планови преведу у конкретну акцију. Све је то навело поједине 
локалне заједнице да приступе изради сопствених планова за заштиту и унапређење животне 
средине, засноваих пре свега на локалним приоритетима и методологији Локалног еколошког 
акционог програма (ЛЕАП-а). Показало се да се на локалном нивоу могу лакше идентификовати и 
применити препоруке и методологија за израду планова и програма еколошких акција. Локални 
еколошки акциони план је производ специфичног форума на којем се окупљају различите групе 
појединаца – представника свих већих институција у заједници, укључујући пословни сектор, 
организације цивилног друштва, стручне и академске институције, органе локалне самоуправе и 
друге, у циљу решавања проблема који се тичу животне средине. Стварање и примена ЛЕАП-а, 
поред осталих, обухвата и следеће циљеве:  
- промовисање свести јавности и одговорности за проблеме животне средине и подизање нивоа 
њеног учешћа у креирању и примени акционих стратегија и инвестиција;  
- побољшање разумевања еколошких проблема на локалном нивоу; 
 - рангирање проблема у односу на људско здравље, екосистеме и квалитет живота уопште;  
- рационално усмеравање ограничених средстава на приоритетне проблеме.  
Локални еколошки акциони план је важан стратешки документ општине. Еколошка стратегија 
доноси побољшање разумевања еколошких проблема на локалном нивоу, њихово рангирање у 
односу на људско здравље, еколошки квалитет живота уопште, рационално усмеравање 
ограничених средстава на приоритетне проблеме и уобличавање ЛЕАП-а, који у потпуности 
укључује техничка, политичка и управљачка решења.  
Паралелно са развојем предузетничког управљања на свим нивоима, расла је последњих 
деценија и свест о нарушавању екосистема услед прљавих технологија. На локалном нивоу 
грађани најбоље виде и осећају евентуалне последице нарушености природног окружења, те 
локална самоуправа има одговорност да идентификује реално стање у својој средини (загађење 
воде, ваздуха, тла и екосистема) и опасност по здравље грађана. ЛЕАП је документ који се бави 
тим проблемима и уједно предлаже стратегију њиховог решавања.  
Након што се идентификује стање екологије у локалној заједници, утврђује се листа конкретних 
проблема и приоритети, креира се акциони план и програм по ком ће се проблеми решавати. 
Посебна пажња се односи на прецизирање финансијских, техничких и управљачких решења. Да 
би ЛЕАП могао да буде спроведен није довољно ангажовање само локалне самоуправе, него као 
и у свим питањима везаним за локални ниво, потребан је партнерски однос са државом и 
сарадња са заједницама у окружењу. ЛЕАП пројекти се обично доносе на три године и захтевају 
континуирани систематски рад, праћење и мерење резултата.  
 
2.1. Архитектура која је прилагођена природним условима 
Осим што таква архитектура поштује однос људског станишта према климатским условима, она 
уважава и све остале природне елементе. У ширем контексту подразумева и природан начин 
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живота (без стреса, са мером, у складу са природним потребама...), јер је човек пре свега део 
природе. Својим интервенисањем у оквиру природе човек не би смео да нарушава одређене 
природне односе, већ би требало да им се прилагођава и адаптира. 
Спровођењем ЛЕАП стратегије повећава се свест грађана о еколошким проблемима, постиже се 
консензус о приоритетима, сарадња међу различитим секторима управе, партнерски односи 
различитих нивоа управе и подстиче се доношење економско-еколошки рационалних одлука које 
неће нарушавати здравље заједнице зарад профита.  
ЛЕАП представља намеру власти да створе здраво окружење, усвојен је у већини општина у 
Србији, али има судбину свих закона и планова који се усвајају у последњој деценији – у пракси 
се слабо или уопште не примењује, па остаје мртво слово на папиру услед недостатка 
суштинских и системских реформи.  Због тога, истраживање могућности и начина иновираног 
планирања и изградње и постављање стандарда у складу са климатски одговорним односом 
према окружењу доприноси унапређењу квалитета живота, очувању ресурса, очувању урбаног и 
природног окружења и квалитетнијем управљању развојем насеља.  
Истраживање могућности и начина у области институционалне изградње и инструмената за 
управљање климатским променама на свим нивоима управљања условљава развој одговорног 
приступа планирању и управљању развојем које допринеси процесима промена и унапређења у 
области система планирања урбаног и просторног развоја, и усмерава редефиснисање улоге 
свих актера развоја у тражењу одговора на оперативна питања, која се свакодневно постављају у 
констексту одрживог урбаног развоја.  
Тако на пример, одавно је познато да зграде троше око 50% укупно произведене енергије. 
Смањење потрошње енергије у зградама могуће је остварити енергетски ефикасним 
урбанистичким планирањем и пројектовањем, применом биоклиматских принципа и коришћењем 
ОИЕ. Зато је неопходно предузети низ мера које обухватају следеће активности: 
- Процена тренутних урбаних капацитета за ефикасну примену ОИЕ кроз студију случаја; 
- Анализа могућности производње електричне и топлотне енергије из енергије сунца на 
крововима градских објеката; 
- Развој метода и алата за процену утицаја, рањивости и прилагођавања климатским променама, 
применом индикатора и критеријума релевантних за просторну организацију најсавременијих 
технологија за спречавање конфликата у простору. 
„Зелена архитектура“ је назив за аритектуру која настаје и живи у складу са природном средином. 
Она промовише објекте који емитују минимум загађења уз минималне трошкове одржавања, а да 
притом повећавају комфор, повољно утичу на здравље и сигурност људи који живе и раде у 
њима. 
Зелена архитектура поштује еколошке законитости, не нарушава их, црпи обновљиву енергију и 
уклапа се у природне токове као живи организам. Она подразумева здрав начин становања 
(правилна оријентација објеката, повољна осунчаност просторија у којима се живи и ради, хумана 
густина становања у блоковима и насељима, обиље зеленила и рекреативних водених 
површина…), максималну употребу обновљивих и еколошки чистих извора енергије, конзервацију 
и рециркулације воде и енергије, употребу природних и рециклажних материјала при градњи, 
коришћење одрживих технологија (економски и еколошки), пројектовање у складу са природом и 
отварање ентеријера ка 
амбијенту, успостављање дијалога између објеката и архитектонског окружења са природом. Са 
аспекта енергетске одрживости она користи Одржива градња, као један од значајнијих сегмената 
одрживог развоја, подразумева примену грађевинских материјала који нису штетни по околину, 
енергетску ефикасност зграда и управљање отпадом насталим у процесу градње или рушења 
објеката. У датом контексту одржива градња мора обезбедити трајност, квалитет у обликовању и 
конструкцији, уз економску, еколошку и естетску прихватљивост. 
 
2.2. Примери адаптације  
Адаптација је стил у савременој архитектури који негује хармонију између природе и човека кроз 
дизајн који је толико интегрисан у околину, да делови објекта, намештај и околина постају 
јединствена целина. Овакав став према архитектури су имали амерички архитекта Френк Лојд 
Рајт (Fallingwater), Антони Гауди (sagrada Familia), Луис Саливен (Waiwright Buliding) и Ерих 
Менделсон (Ајнштајнова кула). 
С тим у вези врло често се корисзи термин биоморфна архитектура да би се означила таква 
архитектура која је заснована на природним облицима као узору за стварање нових 
архитектонских форми. Тако је нпр. узор за обликовање насеља Лилипад био локвањ. Белгијски 
архитекта Винсент Калебаут пројектовао је плутајући екополис Лилапад, као прибежиште за 
климатске мигранте из градова у приобалним зонама којима прети потоп услед пораста нивоа 
океана. Овај плутајући град требало би да буде у могућности да прими око 50.000 становника и не 
само да не производи СО2, већ ће преко површине изграђене од титанијум-диоксида бити у стању 
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да реагује на UV зрачење и апсорбује загађеност из ваздуха, као и да пречишћава коришћену 
воду. Екополис био би опремљен свим погонима за акумлацију енергије, користећи сунчеву 
енергију, ветар, хидро енергију. 

 
Сликa 1. Екополис Lilypad – Floating Ecopolis for Climate Refugees 

 
3. СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ ПРОСТОРОМ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  
Сам појам стратешког управљања везује  се за период промена у организацији државне управе 
осамдесетих година прошлог века. Све до тих година, организација и у привреди и у политици 
била пирамидална, а односи су били хијерархијски, слично војном уређењу. Услед недостатка 
комуникације, кооперације и евалуације, такав систем је пракса натерала на промену ка 
хоризонталном организовању, флексибилнијим односима који дају већу кооперативност, а крајњи 
резултат су виша продуктивност и ефикасност. У општем случају, циљ стратешког управљања је 
одређивање дугорочних циљева организације било које врсте, а затим одређивање начина 
њихове реализације. Пре саме израде стратешког плана, неопходно је извршити припремне 
радње које обухватају: 
- снимање околине,  
- испитивање утицајних фактора, 
- формулисање стратегије,  
- примена одабраног стратегијског правца, и на крају  
- контрола и вредновање.  
У стратешком планирању,  имплементација стратегије је пресудна за успех плана. Да би се 
стратешки план успешно применио, потребно је на време обезбедити ресурсе, инфраструктуру и 
компетентан тим. Кључни део у сваком плану јесте људски фактор.   Зато су често потиенцира 
као најважнији, критични фактор  вођство, комуникација, евалуација и мотивација чланова тима. 
Задатак је, да у току спровођења стратешког плана,   вођство створи окружење у ком сви 
укључени у постизање циља и да доживљавају тај задатак као личну одговорност и императив.  
 Пионири стратешког менаџмента су Алфред Д. Чандлер, Филип Селзник, Игор Ансоф и Петер 
Дракер са својим радовима педесетих и шездесетих година 20. века, у којима је истакнута 
неопходност дугорочног планирања, утврђена СЊОТ анализа и истакнут значај управљања 
према циљевима и тимског рада без строго позиционираног лидерства.  
 Проблем стратешког планирања су разлике између приватног и јавног сектора. У приватном 
сектору све стратегије су усмерене ка једном циљу, а то је профит и опстанак на тржишту. У 
јавном сектору одрживост стратешког планирања ометају две ствари. Прво,  проблем 
континуитета власти. Ниме, свака влада на било ком нивоу државне управе,  има мандат од 
најчешће четири године. Ако се започне реализација низа стратешких планова који изискују дужи 
период за спровођење од једног мандата, постоји реална опасност да нека наредна влада не 
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доврши послове јер има друге планове и интересе. Други проблем је директно повезан са 
петходиним, а то су интересне групе и притисци. Ноторна је чињеница да сваку владу чине 
политичари из владајућих партија. Њих финансирају разне интересне групе са својим личним 
интересима који немају везе са јавним. Они за узвратну услугу финансирања добијају у својим 
доменима пословања повлашћене услове од извршне власти што свакако нема везе са 
стратегијама усмереним ка јавном добру. Немогућност континуитета и утицај лобиста на 
политичаре (енг. рент-сеекинг, или корупција) најчешће онемогућавају успех стратешких планова 
у јавном сектору. Само земље са високоразвијеном демократском традицијом и свешћу, са 
правном државом и тржишном економијом могу се надати успешном спровођењу стратешких 
планова својих власти од којих ће највећу корист имати цело друштво. 
Критику стратешког планирања у јавном сектору износи  Прокопијевић  у смислу  да је 
концептуални недостатак ове технике то што представља данашњи еквивалент за некадашње 
планирање и планску привреду. Само су природа и циљеви сакривени иза новоскованих, често 
помодних израза. Стратешко планирање је обичан еквивалент за државно планирање и планску 
привреду из времена социјализма, само су претензије нешто ограниченије. Разлика у односу на 
некадашње планирање је и у том што је данашње стратешко планирање раситњено на мање 
јединице власти и што је извршен покушај да се у њега интегришу и нека мерила успешности, 
тако да се гледају и ефекти улагања у разне сврхе. Остали недостаци ове технике су и у обимној 
администрацији и лансирању неке врсте новоговора (стратешко планирање, пројектни менаџер, 
мониторинг, евалуација, бенчмаркинг, стејкхолдери...) и обиљу скраћеница. 
На локалном нивоу, стратешки план је документ који показује који су циљеви општинске власти, у 
ком периоду ће бити остварени и колико и одакле ће се све то платити. Тако је стратешки план 
својеврсна порука и грађанима и потенцијалним инвеститорима.  Увидом у стратешке планове 
сваки инвеститор може сагледати правац развоја општине у будућности и лакше донети одлуку 
колико је такав амбијент привлачан за одређену грану бизниса.  Дугорочно планирање доноси 
извесну предвидљивост и побољшава позицију општине према приватном сектору.  
 
3.1. Грађевинско земљиште и непокретности  
Закон дефинише грађевинско земљиште као земљиште на којем су изграђени објекти и 
земљиште које служи редовној употреби тих објеката, као и земљиште које је, у складу са 
законом, одговарајућим планом предвиђено за изградњу и редовно коришћење објеката. 
Грађевинско земљиште се користи према његовој намени и на начин којим се обезбеђује његово 
рационално коришћење, у складу са законом.  Као што се може видети из текста закона, акценат 
је на изграђеном објекту. Потом се помиње и само земљиште на ком се објекат налази и 
земљиште предвиђено за изградњу.  
По природним својствима, земљиште се дели на пољопривредно и шумско и његова 
карактеризација на основу изграђених објеката отвара низ проблема који се јављају када, као у 
овом случају, право попусти пред  грађевинско-урбанистичком струком. Правни појам 
грађевинског земљишта потребно је претходно везати за доношење одлука надлежних органа 
којима се одређено земљиште проглашава грађевинским, или за усвајање одређених планова од 
стране државних органа који му такав карактер дају, што отвара могућност низу произвољности.  
Сет Закона о планирању и изградњи, почев од 31. августа 2009. донео је низ новина у смислу да 
би требало би да се поједностави и убрза процедура издавања грађевинских дозвола и омогући 
легализација објеката изграђених без дозволе. Омогућена је легализација објеката изграђених 
без грађевинске дозволе до ступања на снагу закона (првобитно је била предвиђена само 
легализација објеката изграђених до 13. маја 2003). Новина је била и претварање права 
коришћења земљишта у право својине над грађевинским земљиштем. Фирмама које су 
учествовале у приватизацији, или онима које су по различитим основама стицале земљиште у 
прошлости, пренос права коришћења земљишта у право својине биће наплаћено према тржишној 
цени. Половина тих прихода распоредиће се локалним самуправама за даљу изградњу 
инфраструктуре, а остатак ће бити уплаћен у Фонд за реституцију, из којега ће ранијим 
власницима грађевинског земљишта бити исплаћивана надокнада. Без накнаде ће бити 
конвертовано право коришћења у право својине за државу, локалне самоуправе, Војводину, као и 
за сва она лица која су куповала станове и породичне куће, која су власници објеката, за раније 
сопственике и њихове легалне наследнике који су стекли право коришћења на основу закона из 
2003. Нови закон омогућава и увођење својине над грађевинским земљиштем након 60 година. 
Законом је утврђена и преносивост грађевинске дозволе, што значи да инвеститор може да је 
уступи неком другом уколико одустане од започете градње. Новина је и могућност издавања 
привремене грађевинске дозволе за изградњу асфалтне базе, фабрике бетона, метеоролошких 
стубова и привремене саобраћајнице. Утврђено је и формирање регистра инвеститора, односно 
базе података о свим инвеститорима, која би требало да онемогући дуплу продају станова, а 
инвеститори за чије објекте постоји налог за рушење, или се против њих води неки други 
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поступак, неће моћи да конкуришу за градњу на другој локацији. Новим уредбама се побољшава и 
положај локалне самоуправе. Градоначелници могу да продају грађевинско земљиште 
стратешким партнерима по цени која је нижа од тржишне или да га понуде бесплатно да би 
привукли инвеститоре.  У процедуру доношења одлуке укључени су градоначелник и локална 
самоуправа, а коначну одлуку о продаји грађевинског земљишта доноси Влада Србије. Ако Влада 
у року од 30 дана не одговори на захтев, сматра се да је одговор позитиван и локалне самоуправе 
могу да закључују уговоре.  
Најновији Закон о планирању и изградњи има и предности због растерећења администрације, 
омогућено је брже добијање грађевинских дозвола и поједностављен је процес легализације. 
 
3.2.  Просторно планирање 
Земљишна политика се дефинише просторним, а разрађује урбанистичким плановима. Уређење 
простора се заснива на начелима одрживог развоја и очувања квалитета расположивих 
природних и створених ресурса, равномерности територијалног развоја државе и идентификацији 
реалних потреба грађана. Најважнија планска документа која држава доноси у вези са уређењем 
простора су стратегија просторног развоја државе, шеме просторног развоја, просторни план 
подручја посебне намене и просторни план региона и општине. Просторним планирањем се 
организује, уређује и опрема неки простор да би се подигао квалитет живота на њему.  
Европска повеља о просторном планирању (1983.) дефинише га као географски израз економске, 
социјалне, културне и еколошке политике читавог друштва који тежи одрживом развоју и 
организацији простора. 
Ресорни закон у Србији је Закон о планирању и изградњи детерминише следећа начела за 
уређење о коришћење простора:  
1) одрживог развоја кроз интегрални приступ у планирању; 
2) равномерног територијалног развоја; 
3) рационалног коришћења земљишта подстицањем мера урбане и руралне обнове и 
реконструкције; 
4) рационалног и одрживог коришћења необновљивих ресурса и оптималног коришћења 
обновљивих ресурса; 
5) заштите и одрживог коришћења природних добара и непокретних културних добара; 
6) превенције техничко-технолошких несрећа, заштите од пожара и експлозија, заштите од 
природних непогода, отклањања узрока који изазивају климатске промене; 
7) планирања и уређења простора за потребе одбране земље; 
8) усаглашености са европским прописима и стандардима из области планирања и уређења 
простора; 
9) унапређења и коришћење информационих технологија које доприносе бољој ефикасности и 
економичности рада јавне управе на пословима изградње; 
10) учешћа јавности; 
11) очувања обичаја и традиције; 
12) очувања специфичности предела; 
13) хоризонталне и вертикалне координације. 
Одрживи представља усклађивање економских, социјалних и еколошких аспеката развоја, 
рационално коришћење необновљивих и обезбеђење услова за веће коришћење обновљивих 
ресурса, што садашњим и будућим генерацијама омогућава задовољавање њихових потреба и 
побољшање квалитета живота. Хоризонтална координација подразумева повезивање са 
суседним територијама у току планирања ради решавања заједничких функција и интереса, као и 
повезивање и партиципацију свих учесника у просторном развоју јавног и цивилног сектора и 
грађана. Вертикална координација  подразумева успостављање веза свих нивоа просторног и 
урбанистичког планирања и уређења простора, од националног ка регионалном и даље ка 
локалном нивоу, као и информисање, сарадњу и координацију између локалних иницијатива, 
планова и пројеката са регионалним и државним плановима и акцијама. 
Законом о планирању и изградњи одређени су документи просторног и урбанистичког планирања, 
то су:  
1) плански документи; 
2) документи за спровођење просторних планова; 
3) урбанистичко-технички документи; 
4) Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије; 
5) Национална архитектонска стратегија. 
Документи просторног и урбанистичког планирања садрже мере уређења и припреме територије 
за потребе одбране земље, као и податке о подручјима и зонама објеката од посебног значаја и 
интереса за одбрану земље. 
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Као врсте планова дефинисани су следећи документи: Просторни план Републике Србије, 
регионални просторни планови, просторни планови подручја посебне намене, просторни планови 
општина и градова и урбанистички планови. Закон не предвиђа израду стратегије и шеме 
просторног развоја Србије, док је стари закон из 2003. предвиђао израду ова два планска 
документа, од којих је урађена само Стратегија просторног развоја Србије. 
Просторни план општинео односно јединице локалне самоуправе,  је документ просторног 
планирања на нивоу општине.  За градске општине се не раде посебни, него се ради просторни 
план за територију града. Њиме се одређују намена површина, правила за развој и уређење 
мрежа насеља, просторни развој и размештај јавних служби, размештај и коришћење 
инфраструктурних система, правила коришћења и заштите природне и културне баштине, 
коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље и заштита од елементарних 
непогода и усмерава се развој и размештај привредних делатности. Просторни план општине 
треба да буде усклађен са просторним плановима вишег реда (Просторни план Републике 
Србије, Регионални просторни план, Просторни план подручја посебне намене). Он садржи мере 
и инструменте за непосредну примену правила уређења и коришћења простора у плановима 
нижег реда (урбанистички планови), као и правила за уређење простора који у урбанистичким 
плановима није обухваћен. Скупштина општине усваја просторни план након стручне контроле и 
јавног увида. У пракси је то само бирократска формалност и планови су далеко од очију јавности, 
што резултира лошијим решењима и услугама за грађане по вишим ценама. У модерном 
управљању, саставни део просторног плана чини и уговор о примени који се склапа на четири 
године између скупштине и учесника у реализацији планских решења (дирекција, комунална 
предузећа, урбанистички заводи или приватне агенције). Уговор прецизира начин и динамику 
финансирања и омогућава укључивање и приватног сектора, што доприноси ефикаснијем и 
јефтинијем економском развоју општине.  (Предлог Стратегије просторног развоја Републике 
Србије за период до 2020. године са стратешким приоритетима до 2013. године сачињен је у јулу 
2009. године). 
 
3.3.  Урбанистички план и  планирање  
Урбанистички план је документ којим се усмерава и регулиште организација простора у 
насељима. Основни принципи урбанистичког планирања су просторна организација насеља којом 
се остварују квалитетнији услови живота, очување и унапређење традиције градитељства и 
створених вредности насеља, допуна постојећих и стварање нових урбаних вредности, обнова и 
реконструкција историјских и амбијенталних целина, очување земљишта погодног за 
пољопривреду, природних вредности и животне средине тог насеља, суседног насеља и региона, 
усклађеност изградње инфраструктуре и грађевинског земљишта које опслужује.  
Постоје две врсте урбанистичких планова:  
1) општи – раде се за цела насеља (генерални план), и  
2) регулациони – раде се за мања насеља (план генералне регулације) и делове насеља 
(план детаљне регулације).  
Према важећем Закону о планирању и изградњи, генерални урбанистички план се доноси као 
стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја. Генерални урбанистички 
план се доноси за насељено место, које је у складу са Законом о територијалној организацији 
Републике Србије ("Службени гласник РС", број 129/07), утврђено као град, односно град Београд. 
Генерални урбанистички план садржи нарочито: 
1) границе плана и обухват грађевинског подручја; 
2) генерална урбанистичка решења са наменама површина које су претежно планиране у 
грађевинском подручју; 
3) генералне правце и коридоре за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу 
инфраструктуру; 
4) поделу на целине за даљу планску разраду плановима генералне регулације за цело 
грађевинско подручје; 
5) друге елементе који су значајни за даљу планску разраду урбанистичког плана. 
План генералне регулације се обавезно доноси за насељено место које је седиште јединице 
локалне самоуправе, а може се донети и за друга насељена места на територији општине, 
односно града, односно града Београда, када је то предвиђено просторним планом јединице 
локалне самоуправе. 
За јединице локалне самоуправе за које се по овом закону доноси генерални урбанистички план, 
планови генералне регулације се обавезно доносе за цело грађевинско подручје насељеног 
места, по деловима насељеног места. 
Урбанистички планови садрже поделу одређеног насеља на зоне за које се одређују правила 
уређења и грађења унутар њих. Правила уређења одређују ближе одредбе о постројењима, 
објектима и мрежама инфраструктуре и услове за прикључење нових објеката, посебне захтеве, 
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услове и прописе за издавање одобрења за изградњу, амбијенталне целине од културно-
историјског или урбанистичког значаја, локације прописане за даљу планску разраду, заштиту 
животне средине, основне мере безбедности људи од непогода, пожара, итд. Правила грађења 
одређују врсту и намену објеката који се могу градити, положај објеката који треба да се граде, 
дозвољену спратност, међусобну удаљеност и изглед објеката, услове и начин приступа 
грађевинској парцели и простор за паркирање возила, услове заштите суседних објеката, обнову 
и реконструкцију објеката, итд. Следећа група проблема везана је за монопол у изради 
просторних и урбанистичких планова. Модернизација рада подразумева омогућавање приватним 
агенцијама да учествују 50 на конкурсима за израду просторних и урбанистичких планова, као и 
планова реализације јавних пројеката.  
 
ЗАКЉУЧАК 
Са појавом погоршања еколошких услова животне средине услед климатских промена, 
индустријског и саобраћајног загађења и неконтролисане експлоатације природе и фосилних 
горива, појављује се потреба хитног решавања проблема. Став јавног мњења, првенствено 
научне и стручне заједнице истиче животну средину као основни проблем, чак изнад 
незапослености, сиромаштва и безбедности. 
Са једне стране се трага за новим начинима коришћења природних ресурса и отклањања 
нагомиланих еколошких проблема, као што се тежи и усавршавању елемената грађења и 
опремања објеката, ради већег комфора. Са друге стране се повећава заинтресованост за 
традиционалне грађевинске материјале и стари начин грађења, а самим тим и за изгубљеним 
регионалним идентитетом и културним наслеђем. Због тога стварање нечег новог (урбаног 
простора или објекта) не мора увек да значи стварање нечег невиђеног, измишљеног, већ може 
да буде и опредељење за нешто старо или за већ постојеће. Некадашњи принципи грађења и 
уређења простора као и избор материјала, уз познавање савремених техника могу да обезбеде 
стварање хуманих простора за живот и рад човека, а у исто време обезбеде и очување природе. 
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KAKO KLIMATSKE PROMENE MOGU UTICATI NA RAZVOJ NASELJA  I ŠTO 
BI TREBALO MENJATI U URBANISTIČKOM PLANIRANJU DA SE SMANJI  
NEGATIVAN UTJECAJ NA BUDUĆI  RAZVOJ 
 
 
 
REZIME 
Klimatske promene se zbivaju takvom brzinom i intenzitetom da se njihove posledice teško mogu sagledati. 
Na razvoj naselja posebno utječu: obilne kiše, nabujale reke, orkanski vetrovi,promene klimatskih obilježja 
(temperature, suše, itd), povećanje razine mora i veliki plimni valovi isl. 
Zeleni urbanizam  bi se moglo odrediti sledećim elementima: poštivanje i prilagodba prirodnim obilježjima, 
planiranje niza kontinuiranih ozelenjenih prostora, favoriziranje javnog prometa te pješačkog i biciklističkog 
kretanja, stvaranje ambijenata koji osiguravaju optimalno osunčanje zgrada te prirodnu zaštitu od sunca, 
racionalno korištenje vode 
U novoj generaciji planova bi trebalo voditi računa o sledećim elementima: 
 Planirati  što veće površine sa visokim zelenilom u naseljima jer znače više kisika, oborine upija tlo i manje 

su opasnosti od poplave  oborinskih voda. 
 Uz vodotoke treba planirati znatne površine za retencije koje će kod velikih vodostaja primati višak voda a 

nakon prolaska vodnog vala opet ih vraćati u korito. Rješenja treba  prilagoditi prirodnim obilježjima 
vodotoka. Ne treba ih promatrati kao kanale već kao pejsažne elemente. Rijekama se treba prilagođavati, 
a ne im nametati  hidrotehnička rješenja. 

 Urbana poljoprivreda je  element koji, osim što se proizvodi hrana praktički na kućnom pragu, omogućuje   
apsorpciju oborinskih voda i oplemenjuje urbani krajolik.  

 Zeleni krovni vrtovi i zelena pročelja  doprinose boljem   korištenju zelenila u gradu, proizvodnji kisika,   ali i 
boljoj izolaciji zgrada. 

 Lociranje zgrada tako da budu na dovoljnoj međusobnoj udaljenosti doprinosi boljoj insolaciji i 
provjetravanju uličnih koridora, što u kombinaciji sa drvoredima u većini ulica znači i bolje mikroklimatske 
uvjete.   

 Za zaštitu od posledica suša treba planirati navodnjavanje poljoprivrednih površina. Kanali mogu kod 
velikih voda služiti kao  retencioni prostori i tako smanjiti opasnost od poplava u naseljima. 

 Za zaštitu naselja uz morske obale od velikih plima i valova  može se predviđati podizanje razine obala 
gdje je to moguće.  Tamo gdje nije, moglo bi se primjenjivati sisteme poput onih za zaštitu Venecije ili 
uzvodnih dijelova Temze u Londonu.  No postoje i jednostavnija rešenja kao što su pontonski valobrani i 
slično. 

 
 
ABSTRACT 
Climate change is occurring at such a speed and intensity that their consequences are difficult to see. 
Settlement development is particularly influenced by:heavy rains,weeping rivers,hurricane winds,changes in 
climatic characteristics (temperatures, droughts, etc.),sea level rise and high tidal waves etc. 
Green urbanism could be determined by the following elements:Respect for and adaptation to natural 
features, planning a series of continuous green spaces,  favoring public transport and walking and cycling, 
creating environments that provide optimum sunshine and natural sun protection, rational use of water 
In the next generation of plans, the following elements should be considered: 

 Plan as large areas as possible with high greenery in settlements as they mean more oxygen, rainfall 
absorbs the soil and less risk of flooding of storm water. 

 Considerable retention areas should be planned along the watercourses, which will receive excess 
water at high water levels and return them to the trough after passing the water wave. Solutions 
should be adapted to the natural characteristics of the watercourse. They should not be viewed as 
channels but as landscape elements. Rivers need to be adjusted, not imposed by hydraulic solutions. 

 Urban agriculture is an element that, in addition to producing food practically at the doorstep, enables 
the absorption of stormwater and enriches the urban landscape. 

 Green roof gardens and green facades contribute to better use of city greenery, oxygen production, 
and better insulation of buildings. 

                                                
1 Zoran Hebar, dipl.ing.arh., zoran.hebar@gmail.com 
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 Locating the buildings so that they are within a reasonable distance of each other contributes to 
better insulation and ventilation of the street corridors, which, in combination with the avenues in 
most streets, means better microclimaticcondition  

 Irrigation of agricultural land should be planned for protection against drought. Canals can serve as 
retention areas in large waters and thus reduce the risk of flooding in settlements. 

 To protect coastal settlements from high tides and waves, coastal elevation may be predicted where 
possible. Where not, systems such as those for the protection of Venice or the upstream parts of the 
Thames in London could be applied. But there are also simpler solutions such as pontoon breakwater 
and the like. 

 
 
UVOD 
 
Znanstvenici se slažu u tome da se klimatske promene zbivaju takvom brzinom i intenzitetom da se 
njihove posledice teško mogu sagledati. Na razvoj naselja posebno utječu: 
- Obilne kiše, 
- Nabujale reke, 
- Orkanski vetrovi, 
- Promene klimatskih obilježja (temperature, suše, itd),  
- Povećanje razine mora i veliki plimni valovi i sl 
Važeći urbanistički i prostorni planovi to gotovo ne uzimaju u obzir, osim nekih. Sve više se govori 
o principima zelenog urbanizma. Bavarska  je donela i zakon o tome. U našim uslovima to bi se 
moglo odrediti sledećim elementima: 
-  poštivanje i prilagodba prirodnim obilježjima 
-  planiranje niza kontinuiranih ozelenjenih prostora 
-  favoriziranje javnog prometa te pješačkog I  biciklističkog kretanja 
-  stvaranje ambijenata koji osiguravaju optimalno osunčanje zgrada te prirodnu zaštitu od sunca  
- racionalno korištenje vode 
 
PRIRODNA OBILJEŽJA  
Položaj u prostoru, odnos prema reljefu, osunčanje te povezivanje sa zelenim okruženjem znatno 
utječu na kvaitetu života. 
Kao primer može se navesti Zagreb koji se razvio na južnim obroncima  planine (Medvednica) duž  
rijeke (Save). U prošlosti su stanovnici odabrali život na padinama, u zelenilu no koristeći sve 
prednosti blizine rijeke (koje su se i bojali) za  plovdbu, vodoopskrbu, promet diži preko reke, ali i 
odvodnju. 
Medvednica i Sava činile su međusobno povezani zeleni okvir prostora za razvoj grada u prošlosti, 
ali to će biti i u budućnosti.  
Oni utječu na poboljšanje mikroklime, a time i na manje zahtjeve za energijom. Medvednica štiti od 
severnih vjetrova, kvaliteta zraka je poboljšana utjecajem zelenila i vode. 
Planiranje se u Zagrebu nadovezivalo na taj zeleni okvir pa su tako i park Maksimir, Lenucijeva 
potkova, Jarun, hipodrom, jezera  Savica i Bundek itd. nastali kao parkovni prostori koji čine život 
stanovnika ugodnijim, ali i ekološki prihvatljivijim, sa manjim zahtjevima za utrošak energije.                                                        
U GUP-u iz 1971. godine mogu se isčitati želje za stvaranjem koncepta kontinuiranih ozelenjenih 
javnih gradskih prostora koji, najčešće dolinama potoka, povezuju šume Medvednice sa prostorom 
priobalja Save. Ti ekološki prstenovi su se u srednjoročnim planovima uređenja prostora 
osamdesetih godina još više naglašavali.    
 
PRIMERI KONCEPTA PLANIRANIH ZELENIH KONTINUIRANIH PROSTORA  I  ZELENOG 
URBANIZMA 
Gup Varaždina 
Barokni grad koji se razvio između rijeka Drave i Plitvice ima šanse razvijati se tako da se javni 
ozelenjeni prostori u kontinuitetu povežu, a time stanovnicima pruže kvalitetnije okruženje za život.  
Sustav parkova i rekreacijskih prostora orijentiran na Dravu dopunjen je nizom manjih parkovnih i 
drugih neizgrađenih javnih prostora koji sa zelenilom na okućnicama omogućuju znatnu uštedu 
energije. 
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Naselje Špansko oranice  
Projektirano je i sagrađeno u vrlo kratkom vremenu. Od raspisa natječaja do završetka gradnje 
cijelog naselja  sa 2.500 stanova prošlo je manje od 5 godina. Lokacija je na mjestu nekadašnje 
vojarne, uz križanje Zagrebačke avenije I Zagrebačke ceste.u zapadnom delu grada. 
Sačuvano je svo postojeće vrijedno drveće. Planiran je kontinuirani potez niza manjih parkova sa 
dječjim igralištima. Oni vode do linearnog vodeno-zelenog koridora potoka što teče uz sjevarni rub 
naselja. Zelenilo je dopunjeno sa drvoredima u svim ulicama. Kretanje u naselju je podređeno 
djeci, pješacima i biciklistima. 
Sve zgrade su orijentirane tako da imaju slične uvjete osunčanja na svim pročeljima.  
Međusobni razmaci četverokatnih i šesterokatnih zgrada su relativno veliki, omogućujući svim 
prostorima provjetravanje te osunčanje. 
Na žalost samo na jednom ravnom krovu je bio projektiran krovni vrt, no on, iako je dizalo i 
stepenište izvedeno do njega, nije realiziran. 
 
Blok Badel – natječajni rad 
Natječajni rad za Blok Badel se zasnivao na primjeni nekih principa zelene gradnje kao što su: 
- krovni vrtovi na svim novim zgradama 
- formiranju vertikalnih parkova koji omogućuje atraktivno korištenje, ali i obogaćuje zelenilo u 

bloku na nesvakidašnji način 
- postava fotonaponskih panela i ploha na pročelja  te dio krovova  zgrada  
- montažu umjetnog oblaka koji osim sjena omogućuje dodatne racionalnosti u korištenju vode i 

sunčeve energije 
- prikupljanje svih oborinskih voda te njihovo korištenje za zaljevanje, pranje pješačkih površina, 

pročelja i upotrebu u WC-ima. 
 
O ČEMU TREBA POSEBNO VODITI RAČUNA? 
Ako o se želi primijeniti principe zelenog urbanizma, u novoj generaciji planova bi trebalo voditi 
računa o sledećim elementima: 

- Planirati  što veće površine sa visokim zelenilom u naseljima. Nekada su postojali normativi o 
minimalnoj površini zelenila po stanovniku. Sada to nije propisano. No veće zelene površine 
znače više kisika, oborine upija tlo i manje su opasnosti od poplave kao posljedice oborinskih 
voda. 

-    Uz reke, potoke i druge vodotoke treba planirati znatne površine za retencije koje će kod velikih 
vodostaja primati višak voda a nakon prolaska vodnog vala opet ih vraćati u korito. Kako bi se 
rješenja što bolje prilagodilo prirodnim obilježjima rijeka i potoka, treba im regulaciju planirati 
tako da bude što više prilagođena prirodnim obilježjima. To znači da ih ne treba promatrati 
samo kao kanale već kao pejsažne elemente. Rijekama se treba prilagođavati, a ne im nametati 
samo hidrotehnička rješenja. 

- Urbana poljoprivreda nije  modni hir već element koji, osim što se proizvodi hrana praktički na 
kućnom pragu, omogućuje   apsorpciju oborinskih voda i oplemenjuje urbani krajolik.  

- Zeleni krovni vrtovi i zelena pročelja također doprinose boljem   korištenju zelenila u gradu, 
proizvodnji kisika,   ali i boljoj izolaciji zgrada. 

- Lociranje zgrada tako da budu na dovoljnoj međusobnoj udaljenosti doprinosi boljoj insolaciji i 
provjetravanju uličnih koridora, što u kombinaciji sa drvoredima u većini ulica znači i bolje 
mikroklimatske uvjete.   

- Za zaštitu od posledica suša treba planirati navodnjavanje poljoprivrednih površina. No kanali 
za navodnjavanje mogu kod velikih voda služiti i kao svojevrsni retencioni kanali i tako smanjiti 
opasnost od poplava u naseljima. 

- Za zaštitu naselja uz morske obale od velikih plima i valova  može se predviđati podizanje 
razine obala gdje je to moguće.  Tamo gdje nije, moglo bi se primjenjivati sisteme poput onih za 
zaštitu Venecije ili uzvodnih dijelova Temze u Londonu.  No postoje i jednostavnija rešenja kao 
što su pontonski valobrani i slično. 

 
NEKA RAZMIŠLJANJA  I PRIMJERI O BUDUĆNOSTI URBANIZMA  
Klimatske promjene 
Iako znanstvenici pokušavaju predvidjeti promjenjivu klimu i njihove posljedice, uvijek postoje 
iznenađenja. Zemljotresi, tsunami, vulkani, topljeni led, jaka kiša i duga sušna razdoblja itd. 



 
IV  Практичне и теоријске реакције у српском граду и урбанизму на глобалне климатске промене и 

недостатак одговарајућих коректива у градској пракси 
 

 276 

Ugrožavaju ljude, ali također zahtijevaju različite načine planiranja budućeg razvoja. Taljenje 
arktičkog leda uzrokuje porast razine mora. Na Jadranu, gdje je većina naselja gotovo na razini 
mora, povećanje razine moglo bi ugroziti najvrjednija područja. Planiranje još nije našlo rješenje za 
ovaj problem koji bi zaštitio ugrožene. 
Riječne poplave kao posljedica klimatskih promjena sve su češće, a rješenja utemeljena na porastu 
nasipa i izgradnji nisu dovoljno sigurna. No, nedavna predodžba da se rijeke ne mogu nametnuti 
samo tehničkim rješenjima treba prilagoditi njihovim značajkama. To znači planirati više prostora za 
zadržavanje za ispuštanje velikih količina vode1. Pozitivna posljedica bit će više zelenila uz rijeku i 
manje CO2, što može utjecati na smanjenje stakleničkih plinova. Ali to bi se trebalo učiniti na 
šokantan način i isplanirano. Koridori uz rijeku protežu se do sustava parkova i igrališta. Rijeka 
Isaar u Dugo je bila uzor kanala. Želeći učiniti zanimljivim i korisnim, ali i zaštititi od poplava, prije 
nekoliko godina poduzete su radikalne mjere. Područje na kojem bi se rijeka mogla razići znatno se 
proširilo, stari nasipi su srušeni, novi su izgrađeni daleko izvan sliva rijeke, prilagođeni okolišu, a 
Isaar je postao rijeka koja pruža značajne koristi stanovnicima i posjetiteljima Münchena. Stručnjaci 
iz različitih zemalja dolaze razgovarati i posjetiti ovu novu atrakciju u Münchenu kako bi saznali o 
njihovim intervencijama. 
Danas se urbanističko planiranje razvija tako da se načela zelene gradnje primjenjuju na najveću 
moguću gradnju. To nije samo projektiranje kuća, već planiranje čitavih gradova. Želi osigurati više 
zelenila, razvijati gradsku poljoprivredu, racionalizirati zagađenje svih vrsta i razviti različite oblike 
kretanja po gradu.  
Zelenilo se planira na velikim zgradama, uključujući i urbanu poljoprivredu. 
 
RAZLIČITI OBLICI RAZVOJA NASELJA 
 Danas na razini znanstvene fantastike, sutra kao eksperimenti, a u budućnosti kao ideje za 
naseljavanje drugih planeta, naselja ispod mora ili plutajući otoci, odnosno tzv podzemni urbanizam 
ili život u zaštićenim područjima sa umjetnom klimom itd. 
Plutajući otoci mogli bi zamijeniti današnje kruzere, od kojih neki pružaju udobnost za višemjesečni   
boravak u udobnim kabinama – stanovima. Umjetni otoci već postoje, mogu se zamisliti kako 
plutaju i različitih su veličina. Možda nije teško zamisliti tehnologiju koja će velike ”otoke” plastike 
što plutaju  oceanima transformirati tako da postanu nova  razbvojna područja pa i naselja.  
Podzemni urbanizam je jedna od mnogih fantazija. Ali  već danas nije samo to. Sjetimo se mreža 
podzemnih željeznica – metroa, podzemnih višeetažnih garaža u trgovačkim centrima, skloništa, 
podzemnih spremnika za podmornice i brodove ali i avione. 
Kako planirati razvoj uzimajući u obzir klimatske promjene i posčljedoce na ljudsku psihu? To će 
biti jedan od zadataka urbanizma. 
Život ispod kupola može biti jedan od načina da se izbjegnu problemi koje uzrokuju klimatske 
promjene.Da li će to biti skup više malih ili  nekoliko velikih „kupola” naši kolege će rješavati u 
budućnosti. 
O životu pod vodom se mašta, no danas već postoje podvodni vinski podrumi, restorani, mali hoteli 
i sl. Možda će se htjeti graditi podvodna naselja. Kako će izgledati?  
Kao posljedica klimatskih promjena ugroženi su brojni ekosistemi, posebno vode. 
Danas se u urbanizmu primjenjuju principi zelene gradnje. Ne radi se samo o dizajniranju kuća 
većo planiranju cijelih gradova. Želi se osigurati više zelenila, razvija se urbana poljoprivreda, 
racionaliziraju se sve vrste zagađenja, razvijaju se različiti oblici kretanja u gradovima.  
Deset vodećih svjetskih arhitekata, uključujući im dobitnike Pritzkerovih nagrada (Jean Nouvel, 
Richard Rogers...) pokušali su riješiti izolaciju gradskog centra Pariza u odnosu sa periferijom 
planiranjem zelenih koridora umjesto bulevara ispod kojih  je promet. 
Cijeli projekt je opisan kao najsloženiji projekt ikada načinjen za jedan rad. 
Krovni vrtovi i parkovi postaju pravilo širom svijeta. Mnogi objekti na krovovima imaju igrališta, 
rekreativne zone restorane sa vrtovima itd. 
 
KAKO OČEKIVATI BUDUĆNOST URBANIZMA? 
Danas je raznolikost velika, od montažnih kuća za odmor do sofisticiranih  nebodera i pametnih 
gradova.  
Kao opća smjernica bilo bi korisno razmisliti o tome dsa se ne uništava priroda i kulturna baština 
gte da se problem razvoja rješava u suradnji sa stanovnicima, uzimajući u obzir greške u 
urbanizmu koje su gotovo nepovratne. 
To je bolje od bilo kojeg planiranja. 
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