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УВОД

Одлука за израду планова детаљне
регулације блока 45 и блока 70 донета је
2001. године у циљу дефинисања услова за
њихову свеобухватну реконструкцију.

Непосредан повод за приступање изради
планова били су бројни захтеви становника
блока за надзиђивањем објеката и иницијатива
Општине Нови Београд .
Полазне основе израде планова су биле
ремоделацијуа блока и преиспитивање
садржаја и параметара изграђених и
планираних површина у блоку.
У Образложењу одлуке је стајало да је могућа
реализација већег обима изградње, а на основу
примене максималних вредности параметара
предвиђених Генералним урбанистичким
планом Београда.
Након преиспитивања бројних тема
(реемоделације, могућности изградње,
надзиђивања, различитих иницијатива,
проширења обухвата, достављених мишљења),
планови су излагани на Комисији за планове
тек 2009. године, која је донела закључак да
се планови враћају у фазу концепта.
Блокови 45 и 70 – поглед из ваздуха

ШТА ПРЕДСТАВЉАЈУ
ДВЕ СТРАНЕ
ПЛАНЕРСКЕ МЕДАЉЕ?
1. СТРАНА
Разлози неоправдано дугог, неконцизног и у
крајњој линији непродуктивног планерског
процеса кроз анализу:
• анализу разлога за доношења Одлуке о
изради планова и проблема који из ње
проистичу,
• промену релевентне законске регулативе и
планског основа,
• анализу различитих утицаја, догађаја,
сазнања, интереса и промена које су се у том
временском периоду догодиле у објективном
планерском окружењу на локалном и
глобалном нивоу и које у највећем броју
случајева нису ни инициране самом израдом
плана
2. СТРАНА
Отварање новог простора за остваривање
јавног интереса који пре тринаест година
или објективно није постојао или није био на
прави начин осветљен, сагледан или
смартан релевантним.
Фотографија реализованих објеката, око 1975.године

ИСТОРИЈАТ РАЗВОЈА
БЛОКОВА 45 И 70
У НОВОМ БЕОГРАДУ
Почетком 60-их година Регулационим планом
општине Нови Београд предвиђено је да се на
подручју села Бежанија изгради стамбени рејон са
око 60 000 становника. Уз саму обалу Саве
предвиђена су два стамбена блока (45 и 70),
величине од око 115 ха за изградњу око 9000
станова са око 32000 становника.
1965. - Општи југословенски конкурс за добијање
идејног урбанистичког решења
1966. - усвојен је Детаљни урбанистички план
блокова 45 и 70 на Новом Београду који је израђен
на основу првонаграђеног рада аутора архитеката
Тепеша и Гредеља
1967. - уступљено земљиште за изградњу
пословном удружењу „Инпрос“ и ГП „Комграп“,
расписан конкурс за добијање архитектонских
решења објеката. Коначној изградњи блокова,
приступило се на основу решења групе аутора,
архитеката Поповића, Шекеринског, Чанка и
Алексића.
1969. - почело се са изградњом првих објеката у
блоку 45,
1973. - почело се са изградњом првих објеката у
блоку 70.
Скица првобитно планираних урбанистичких решења
Фотографија реализованих објеката, око 1975.године

ИСТОРИЈАТ РАЗВОЈА
БЛОКОВА 45 И 70
У НОВОМ БЕОГРАДУ
Детаљним урбанистичким планом дефинисани
су следећи урбанистички показатељи:
• површина појединачног блока је oko 56ha,
• планирана је густина насељености од око
280 st/ha,
• у сваком од блокова планирана је изградња
око4300 станова за 15 700 становника,
• планирано је паркирање за око 3150 возила,
• од нето територије блока за стамбену,
изградњу ангажовано је 60% земљишта, за
пратеће објекте 19%, за саобраћајнице и
паркинге 21%,
• треба обезбедити 22m2 зелене површине по
становнику.
Блокови су реализовани као две јединствене
урбанистичке целине на нивоу проширене
месне заједнице, са наменом:
• површине за становање коју чине стамбени
објекти са пратећим зеленим и рекреативним
површинама,
• површине за пратеће објекте на нивоу
рејонског центра са одговарајућим наменама,
• површине за центар месне заједнице,
школство, здравство и социјалну заштиту и
• површине за саобраћај – коловози, тротоари и
отворени паркинзи.
Фотографија реализованих објеката, око 1975.године
Урбанистичко решење блока, 1965 година

ИСТОРИЈАТ РАЗВОЈА
БЛОКОВА 45 И 70
У НОВОМ БЕОГРАДУ
Јужна половина блока према Сави:
планирана је изградња 21 стамбеног објекта ниже
спратности П+2 и П+4, у виду полуатријумских
кућа отворених и оријентисаних према реци и југу.
Северне половине блока:
планирана је изградња 45 стамбених објекта
високе спратности типа солитера од П+7 до
П+15+Пс.
Сви објекти су груписани у четири микрорејона, а
међусобно су повезани по средини блока широким
пешачким комуникацијама и зеленом површином
под називом шеталиште Лазара Карденаса. На
месту укрштања тих комуникација планирани су
центри месне заједнице, две основне школе и три
дечије установе у сваком блоку појединачно.

Фотографије:
http://fortyfivers.blogspot.com

ИСТОРИЈАТ РАЗВОЈА
БЛОКОВА 45 И 70
У НОВОМ БЕОГРАДУ
Садржаји који су реализовани према ДУП:
•
•
•
•
•

сви планирани стамбени капацитети
једна основна школа и две КДУ у блоку 45,
једна ОШ и један КДУ у блоку 70,
део центра месне заједнице
све слободне, зелене и саобраћајне површине
у блоковима у функцији становања.

Садржаји који до данас нису реализовани :
• у блоку 45 нису изграђени једна основна школа
и један КДУ,
• у блоку 70 једна основна школа и два КДУ,
• већи део центра месне заједнице оријентисан
ка улици Јурија Гагарина у оба блока.
У постојећем стању се на месту нереализованих
садржаја јавне намене налазе и тзв. „занатски
центар“, групација комерцијалних, привремених
објеката од којих су данас само неки у првобитној
функцији, а други се користе као стамбени или
складишни простори. Део ових површина се
користи као спортски терени.

Фотографије реализованих објеката
sr. vikipedija.org

ИЗМЕНА И ДОПУНА ДУП БЛОКОВА 45 И 70 НА НОВОМ БЕОГРАДУ
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДУП
БЛОКОВА 45 И 70
НА НОВОМ БЕОГРАДУ
Измене и допуне Детаљног урбанистичког плана
блокова 45 и 70 на Новом Београду рађене су почетком
деведесетих година за део блокова уз Улицу Јурија
Гагарина у којима је остао неизграђен већи део планираног
центра месне заједнице.
У оба блока планирани су комерцијални садржаји,
становање, ССГ и аутоперионице, вишеетажне гараже,
зелене и саобраћајне површине.
Планирани објекти су ниске спратности од П+1 до П+3.
Дуж Улице Јурија Гагарина у оба блока, а посебно у блоку
70, постоје примарни инфраструктурни коридори који
заузимају значајан део простора и на тај начин смањују
потенцијале коришћења градског граћевинског земљишта у
комерцијалне сврхе. Изнад ових инфраструктурних
коридора, планирани су паркинзи на отвореном.
У блоку 45 реализовани су тржни центар Енјуб,
комерцијални објекат, објекат ЈКП Паркинг сервиса перионица аутомобила и један стамбени објекат.
У блоку 70 реализована су два тржна центра, познатији као
Нови и Стари кинески тржни центар, четири стамбена
објекта (П+3) и станица за снабдевање горивом.
Фотографије реализованих објеката, после 2000. године

ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА –
ОД 2001. ГОДИНЕ ДО ДАНАС
Истраживање разлога трајања израде планова за блокове
45 и 70 је текло у два смера:
 Тражење разлога у самом поводу за израду планова и
кључним темама/питањима које из њега произилазе,
а на које се кроз израду планова морао дати одговор
 Тражење разлога у променама које су се дешавале у
објкетивном планерском окружењу (правном и планском
основу, одлукама, другим усвојеним плановима,
студијама, политичким, економским околностима и др.)
Зашто се ради план за новобеоградске блокове који су
изграђени по конкурсу/плану/пројекту?
Током 90-их долази до либерализације тржишта, односно
градског земљишта и станова, а почетком двехиљадитих
парадигма одрживог развоја постаје планетарно
доминантна и јавни интерес постаје један од основних
предуслова планирања.
Дефинисање јавног земљишта и површина за нову
изградњу постају кључна питања урбанистичког
планирања на Новом Београду која су свој
принципијелни одговор тражила управо кроз израду
ова два плана.

Фотографије слободних површина у блоку и реализованих објеката
у окружењу после 2000. године

ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА –
ОД 2001. ГОДИНЕ ДО ДАНАС
Кључни проблеми, питања и дилеме:
•

•
•

•
•
•
•

разграничење површина за нову изградњу и
одређивање слободне површине блока као јавног или
осталог земљишта
мера планираних интервенција и обим нове изградње у
контексту максималних урбанистичких параметара
планираних ГП Београда 2021
непостојање функционалног обрасца трансформације
новобеоградског урбаног ткива (реструктурирање,
типологија) око кога је претходно успостављен стручни
и јавни консензус
законски нерегулисан третман модернистичке
архитектуре и урбанистичких склопова.
садржаји изградње (комерцијала, становање, јавни
објекти, верски објекти, спорт...)
нелегална изгрдња , надоградња објеката
инфраструктура, паркирање, уређење приобаља

На Комисији за планове 2009. године, долази до
консолидације мишљена стручне јавности и
институција планирања да обим планираних
Интервенција мора бити:
• минималан,
• усмерен ка објектима јавних намена,
• без планирања нових комерцијалних површина уз реку,
• без надзиђивања постојећих и планирања нових
објеката становања.
Нелегално изграђени објекти и објекти са привременом дозволом

НАЦРТ ПЛАНОВА 2009
БЛОК 45

БЛОК 70

На Комисији за планове 2009. године, закључује се да обим планираних интервенција мора бити:
• минималан,
• усмерен ка објектима јавних намена,
• без планирања нових комерцијалних површина уз реку,
• без надзиђивања постојећих и планирања нових објеката становања
Нацрт планова детаљне регулације блокова 45 и 70 излаган на Комисији за планове 2009. године

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, ОПШТИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ
И ОСТАЛИ УТИЦАЈНИ ЧИНИОЦИ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ

Хронологија ''спољних'' утицаја (промене у релевантном правном и планском основу, планским активностима од индиректног значаја, као и у
другим друштвеним, политичким и економским аспектима објективног планског окружења) и конкретних планских активности.

ОКРУЖЕЊЕ, ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ,
КОНКРЕТНИ ЦИЉЕВИ
Шире окружење:
• новобеоградски стамбени блокови дуж Јурија
Гагарина (70а, 45, 61, 62, 63, 71 и 72)
• блок 44 са централним садржајима
• река Сава, Ада Међица и Ада Циганлија
• делимично трансформисана привреда у бл. 65
• нови стамбени блокови („Белвил”, насеље
„Др Ивана Рибара Рибара”)
Полазне основе на којима је базирано ново
концептуално решење:
• очување духа првобитног планског решења,
• поштовање специфичности локације,
• разумевање проблематике урбане
трансформације отвореног блока,
• очување и унапређење постигнутих високих
стандарда становања,
• сагледавање новонасталих потреба становништва.
Конкретни циљеви:
• дефинисање јавног интереса и правила уређења
• увођење нових, пре свега јавних садржаја у блок,
• ремоделација дела блока уз улицу Јурија Гагарина
у структурном и садржајном смислу,
• смањење проблема паркирања,
• реконструкција и диференцијација слободних и
зелених површина блока
Извод из ГП Београда 2021
Шире окружење блокова 45 и 70

ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ,
ПОСТОЈЕЋИ САДРЖАЈИ:
Подручје сваког блока је подељено на три
карактеристичне просторне целине у оквиру којих је
извршена подела на специфичне зоне:
1. Просторна целина становања у отвореном блоку
2. Просторна целина комерцијалне зоне уз улицу Јурија
Гагарина
3. Просторна целина приобаља
СТАНОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ БЛОКУ:
•
45 стамбених објеката више спратности (П+7 до П+16)
•
21 стамбени објекат ниже спратности (П+2 до П+4)
•
Једна ОШ и један КДУ
•
Центар месне заједнице (ЦМЗ)
•
Зелене површине
КОМЕРЦИЈАЛНА ЗОНА УЗ Ј. ГАГАРИНА:
•
Аутоматска телефонска централа (АТЦ)
•
Станица за снабдевање горивом (ССГ)
•
Два комерцијална објекта (Стари и нови „кинески” тржни
центар)
•
Стамбени објекти (П+3)
•
Део отворених паркинг површина
•
Инфраструктура (далеководи)
ПРИОБАЉЕ:
•
Уређене зелене површине и кеј

КОНЦЕПТ РЕШЕЊА (блок 70):
Сви нови садржаји у оквиру становања у
отвореном блоку планирани су да одговоре на
уочене потребе постојећег локалног
становништва и то оне које су:
• настале променом друштвених стандарда,
вредности и начина живота од времена настанка
блокова до данас;
• додатно препознате и које нису разматране у
време настанка блокова или за које изграђени
капацитети у блоковима нису довољни;
• последица нереализовања планираних комплекса
великих капацитета у окружењу;
• настале услед промене старосне структуре у
блоку, образовног система и важећих стандарда.
Просторна целина уз Јурија Гагарина предвиђена је
за ремоделацију у структурном и садржајном смислу,
планирањем
већих
капацитета
изградње
од
постојећих.
Просторна целина приобаља предвиђена је за
уређење које у највећој мери подразумева
одржавање
постојећег
стања
и
мање
инфраструктурно опремање.

Концепт планова детаљне регулације блокова 45 и 70
предат Секретаријату за урбанизам 2013. године

СТАНОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ БЛОКУ
• Земљиште под стамбеним објектима је
планирано као земљиште остале намене
• Све слободне површине у блоку су планиране
као земљиште јавне намене
• Сви нови садржаји (сем објeкта цркве) су
планирани у оквиру земљишта јавне намене
• Становање је задржано у непромењеној
форми (без надзиђивања објеката)
• Шеталиште Л. Карденаса је планирано као
парк
НОВОПЛАНИРАНИ САДРЖАЈИ:
а) 2 КДУ-а (по основном ДУП-у)
б) једна основна школа (по основном ДУП-у)
в) културни центар (замена бесправних и
неусловних комерцијалних објеката)
г) полифункционални центар (реконструкција
постојећег ЦМЗ-а уз нове садржаје)
д) 2 спортско-рекреативна комплекса
(спортске хале на месту постојећих терена у
приобаљу за употребу током читаве године)
ђ) верски објекат
е) 5 јавних гаража као решења проблема
дефицита паркирања (3 испод постојећих
отворених игралишта, једна на месту
отвореног паркинга према ПГР-у ЈГ и једна
према ДУП-у)

КОМЕРЦИЈАЛНА ЗОНА УЗ УЛИЦУ ЈУРИЈА ГАГАРИНА

•
•
•
•
•

Постојећи субстандардни комерцијални објекати су предвиђени за замену, као и стамбени објекти
Задржан је јавни паркинг изнад зоне инфраструктурних водова планиран основним ДУП-ом
Задржана је вишеетажна гаража, редефинисаних (оптималнијих) капацитета
Уз улицу Јурија Гагарина планиран је зелени појас
У комерцијалној зони су планирани појединачни ВИСОКИ ОБЈЕКТИ спратности 50-80m који омогућавају:

-мањи СТЕПЕН ЗАУЗЕТОСТИ парцеле
-више СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ површина
-бољу ПРОВЕТРЕНОСТ и ОРИЈЕНТАЦИЈУ објеката
-ПРОДОРЕ кроз блок ка стамбеној зони у залеђу

АНАЛИЗА ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА

ПО СТУДИЈИ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА:
Линијски потез дуж улице ЈУРИЈА ГАГАРИНА се налази у оквиру следећих зона:
- Зона Б (део Новог Београда између Булевара Михајла Пупина, Тошиног бунара и Саве) – могућа изградња групација објеката максималне висине до 50 m,
- Зона В (линијски потез уз Јурија Гагарина) – могућа изградња више појединачних објеката максималне висине 50100 метара.
ДИНАМИКА И МЕТОДОЛОГИЈА:
- Концепт плана предат у децембру 2013.
- критеријуми испуњености услова изградње виоских објеката обрађени текстуално, детаљна разрада следи у
Нацрту плана
- Студија високих објеката укинута 2014 године, критеријуми унесени у Измене ГП Београда 2021.
- Концепт плана на стручној контроли у децембру 2014.

КАБЛИРАЊЕ ДАЛЕКОВОДА
- ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА У ЗОНИ УЗ УЛИЦУ ЈУРИЈА ГАГАРИНА
- Обављена сарадња са ЕМС-ом, добијени услови за каблирање постојећег двоструког далековода 110kV на деоници ТС Београд 12
(ФОБ)-ТС Топлана Нови Београд (део потеза ТС Београд 5-ТЕТО Нови Београд)
- За потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда израђен Пројектни задатак за каблирање деонице ТС Београд
5-ТС Београд 27 (2008. година)

ВАРИЈАНТА БЕЗ КАБЛИРАЊА ДАЛЕКОВОДА

ВАРИЈАНТА СА КАБЛИРАЊЕМ ДАЛЕКОВОДА (повећање од 1.12ha и 33.600m2 )

ПРИОБАЉЕ

• за интервентна и доставна возила користе се постојећи приступи
• у зони окретница ЈГС-а уводе се нове паркинг површине
• за обезбеђивање елементарне ОПСЛУЖЕНОСТИ пловних објеката на реци Сави користи се постојећа
инфраструктура

ИЗМЕНА ГРАНИЦЕ УЖЕ ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ВОДОИЗВОРИШТА

- Концепт плана предат у децембру 2013.
- Налаз Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове добијен у августу 2014.
- Ново Решење о одређивању зона санитарне заштите ступило на снагу 01. августа 2014. (проширена граница уже зоне заштите до
шеталишта Лазара Карденаса)
НЕУСАГЛАШЕНОСТ ПРАВНИХ АКАТА:
- Институт за водопривреду „Јарослав Черни” дао предлог мера и ограничења (ДОЗВОЉЕНА градња спортских објеката у ужој зони заштите
водоизворишта уз одговарајуће мере заштите)
- Ново Градско решење о начину одржавања и мерама заштите у ужој зони санитарне заштите изворишта београдског водовода још НИЈЕ
СТУПИЛО на снагу
- Старо Републички правилник у начину одређивања и одржавања зона заштите изворишта водоснабдевања из 2008. ЈОШ УВЕК на снази
(НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА градња спортских објеката у ужој зони)
Предложени тип спортских објеката НЕ ПОДЛЕЖЕ изради Стратешке процене утицаја на животну средину

БЛОК 45 - РАЗЛИКЕ

СТАНОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ БЛОКУ:
•
•
•

планиран једна комбинована дечија
установа уместо две у блоку 70
планирана по једна основна и
средња школа уместо једне основне
школе
другачији облик и величине
парцеле за верски објекат и
културни центар

КОМЕРЦИЈАЛНА ЗОНА УЗ ЈУРИЈА
ГАГАРИНА:
•
•
•
•

две планиране јавне гараже
нема објеката инфраструктуре
мање зелене и површине за
паркирање
максимална висина објеката од
50m

ПРИОБАЉЕ:
•

планирано 7 уместо 4 пловна
објекта

ЗАКЉУЧАК
Ставови везани за проблематику отворених
новобеоградских блокова који су се
кристалисали током времена:
•
•
•
•

питање земљишта јавне и остале намене,
парцелација,
заштита аутентичног урбанистичког склопа и
надоградња постојећих објеката

Интереси који су током израде планова
остварени :
• јавни интерес кроз одговор на потребе
локалног становништва
• омогућавање јавног управљања и одржавања
саобраћајних и зелених површина
Који све потенцијални учесници у планирању
нису још препознали свој интерес или нису у
могућности да га остваре?
- јавно-приватно партнерство...

Изглед блокова 45 и 70 после 2010. године

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

