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ЗАШТО трговина на мало (retail)?
• Трговина на мало је једна од основних градивних елемената и примарних атракција
градског центра;

• Савремени ванградски трговински центри (out-of-town centers) су велики изазов

за социоекономску динамику традиционалнe главне градске улице (main-high street),
што је кључна тема - референтна тачкa у литератури о градским центрима;

• Поред запошљавања, трговина на мало доприноси градској економији као катализатор
развоја у свим великим савремeним пројектима;

• У току су велике и веома брзе промене у развоју трговине на мало и у Београду;
• Београду тек предстоји развој трговинских центара (ТЦ) и поред преко 20 великих
трговинских формата изграђених у последњих 15 година.

Предавање даје кратак преглед развоја трговинских форми у свету и код нас, скреће
пажњу на позитивне и негативне ефекте, истиче значај промена и потребу усмеравања
развоја.
Предавање не даје коначна решења.
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МЕСТО ТЦ у укупној трговини (trade)
ВЕЛЕПРОДАЈА (wholesale):
1.
2.
3.
4.

ВЕЛЕТРЖНИЦЕ
ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТРИ
CASH AND CARRY ЦЕНТРИ
КВАНТАШКЕ ПИЈАЦЕ

МАЛОПРОДАЈА (retail):
1. ПИЈАЦЕ
2. ДИРЕКТНО УСЛУЖИВАЊЕ-ПРОДАЈА
• Класичне продавнице
• Робне куће
3. САМОУСЛУЖИВАЊЕ
• Трговински ланци - мини,
супер, хипер и мегамаркети
• Трговински центри
• Дисконтни центри
4. ОСТАЛА ПРОДАЈА (електронска,
каталошка..)
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ФАКТОРИ развоја трговине

Екстерни (на које се не може утицати)
•
•
•
•
•
•

Просторна дистрибуција становника - урбанизација
Технолошке инoвације
Куповна моћ становника и начин конзумирања
Промене у структури потрошње
Саобраћајни услови
Близина и снага конкурентних центара

Интерни (на које се може утицати)
•
•
•
•

Цена робе
Квалитет услуга
Асортиман робе
Растојање од потрошача
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Основна ЈЕДИНИЦА и урбанистичке ФОРМЕ
Трговина прати развој градова од почетка урбанизације у античкој цивилизацији у Азији,
Африци и на Далеком истоку, у градовима Европе старог и средњег века, све до
насељавања и формирања америчких градова. Основна просторна јединица трговине на
мало увек је:

• продавница - радња (storе, shop) у затвореном, или
• тезга - продајно место (market stall) на отвореном простору.
Поред прелазних облика (почев од античких отворених, агоре и форума,
средњовековне пијачне хале, источњачког базара, пијачних зграда, сајмова,
аркада..) могу се издвојити основне просторно - урбанистичке форме у развоју
трговине на мало:
Класичне:
• пијаце - тргови (markets),
• трговачке улице (shooping streets) и
Савремене:
• робне куће (department stores),
• трговински ланци (chain stores),
• трговински центри (shooping centers) и
• електронска трговина (Е-retail) која је без радње, фиксне локације (условно)
Свих шест трговинских канала и данас егзистира у укупној трговинској мрежи градова.
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Робне куће, трговински ланци, трговински центри
Технологија у служби промета
Технолошке иновације у грађевинарству и саобраћају имају велики ефекат у еволуцији: нови
материјали челик и стакло (кров Madlen у Паризу 1824. и Кристална палата у Лондону 1851.),
систем грејања (систем парног и топловодног грејања први пут је употребљен 1860.),
производња конзервисане хране за војску (у Француској 1796. године, затим у Енглеској
1830. и у САД 1839.), проналазак фрижидера (1880.), појава приватног аутомобила (1886.),
прва железница (Манчестер-Ливерпул 1830.), систем трамваја (у Њујорку 1832.),
подземна железница (у Лондону 1863.), први лифт на парни погон (у робној кући
E.G.Haugh wont and Comp у Њујорку 1857.), први електрични лифт (у робој кући Macy and
Wanamaker у Њујорку 1889.).

• РОБНЕ КУЋЕ (department stores), садрже разна одељења

различите робе унутар истог објекта (прва у Америци, The
Marble palace, у Њујорку 1823., а прва у Европи Bon Marché у
Паризу 1852.).

• ТРГОВИНСКИ

ЛАНЦИ (chain stores), имају предност у
централизованој куповини у периоду кад је већина робних
кућа назависно предузеће. Принцип самопослуживања супермаркетa уведен је први пут у Њујорку 1930. године.
Први модеран ланац у Америци је Great Atlantic & Pacific Tea
основан у Њујорку 1859. године. Године 1930. располаже са
око 16 000
продавница, а први супермаркет отвара у
Пенсилванији 1936. године. Међу првим ланцима у Европи је
Marks & Spencer у Лондону 1884. (885 радњи у 40 земаља).
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ШТА ЈЕ трговински центар ?
Према међународној асоцијацији ICSC (International Council of Shopping Centers) која је
основана 1956. године, трговински центри су организоване и концентрисане трговинске
јединице великог формата, под једном управом, власништвом, и маркетингом, са
низом продајних-специјализованих јединица око језгра-сидришта као главног
катализатора привлачне моћи (раније су сидришта била робне куће, а данас су
хипермаркети).
Већина европских земаља под трговинским центрима (shooping centers) подразумева
комерцијалне формате веће од 5 000 m2 ГБА (укупна грађевинска површина објекта) са
најмање 10 пратећих малопродајних или објеката услужног садржаја, при чему величина
сидришта (хипермаркета) не прелази 50-70% ГЛА (укупна површина простора за издавање).
Развој тржних центара конципиран је на употреби аутомобила. Однос површине комплекса
под објектом и површине комплекса под паркингом је најчешће 1:1.
Поред малопродаје као основног садржаја, трговински центри имају обавезно и различите
комплементарне садржаје забаве, рекреације и разоноде: мултиплекс биоскопе, ресторане
брзе хране, дечија игралишта, клизалишта, зид за планинарење, базене, фитнес клубове,
простор за компјутерске игре и забаву, простор за модне ревије, бензинске станице..
Најновији трговински центри потпуно имитирају градску средину, па у својој понуди имају и

стамбене јединице.

Интересантан је став социолога у вези са трговинским центрима. Тако на пример Sylke Nissen,
са Универзитета у Лајпцигу, говори о скривању потрошачке сврхе испод квази урбане

површине.
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ВЕЛИЧИНА и садржај
Величина и садржај трговинских центара, зависи од величине и карактеристика тржишта које опслужују
(локални, градски, регионални, субрегионални центри).
Капацитет тржног центра дефинише се као:
• укупна грађевинска површина објекта (gross building area -GBA)
• укупна површина простора за издавање (gross leasable area -GLA)
Површина изграђеног простора креће се од 5 000 m2 GBA па на више (до 1 500 000 m2).

Дубаи мол је главна атракција Дубаија. Отворен је
2008. године у склопу комплекса вредног 20
милијарди долара, чији су делови Бурџ Калифа и
Дубаи фонтана. На простору од 1 124 000 m2 поред
1 200 бутика, налазе се: тематски забавни паркови,
22 биоскопа, хотел са 250 соба, реплика чувене
лондонске улице Риџент, клизалиште, скијалиште,
акваријум са 33 000 морских животиња, тематски
паркови, велики водопад, највећа фонтана на свету
осветљена са 6 600 рефлектора и 25 пројектора у
боји. Фонтана избацује млаз воде висок 73 метра.
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ВРСТЕ трговинских центара према структури

Индустрија трговинских центара у Европи познаје више типова овог малопродајног
формата:

А ОПШТИ - ТРАДИЦИОНАЛНИ трговински центри који по величини могу бити:

• Mали (comparison-based и convenience-based), или у САД центри суседства,
• Средњи - локални центри,
• Велики - регионални и
• Веома велики – суперрегионални центри.
Б СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ трговински центри, у које спадају:

• Tематски оријентисани центри (leisure-based и non-leisure-based),
• Фабрички центри (Factory Outlet Centers) и
• Малопродајни паркови (Retail Parks), који могу бити мали, средњи и велики.
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ЛОКАЦИЈА ТЦ
Анализа
локација
обухвата
укупан
потенцијал метрополитенског подручја.

Различити типови ограничења
приступачности

економски

Време путовања према дистанци

КРИТЕРИЈИМИ ЛОКАЦИЈЕ
• Популација,
• Доходак,
• Куповна моћ,
• Конкурентни објекти,
• Приступачност и
• Други услови.

Конкуренција: CBD (Central Business
District) и постојећи ТЦ
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ПОЈАВА ТЦ у Америци
Индустријска револуција радикално мења организацију градова
тако да предграђе постаје нови образац развоја (индустријски
слам).
Градови нагло расту, прво око железничких станица и дуж пруга.
Развој стамбених зона је био ограничен пешачком дистанцом.

Појавом аутомобила, као масовног средства превоза, кретање је
било ослобођено у свим правцима. Тако средином 20. века долази
до урбане експолозије и бескрајног ширења предграђа.

Моторни саобраћај је загушио
улице

Сви услови су се стекли:

• Појава аутомобила,
• Развој мреже путева,
• Велике субурбије,
• Јефтино земљиште,
• Загушен центар.
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ФАЗЕ развоја и ТИПОВИ ТЦ
Пре Другог светског рата у САД су постајала два типа центра: downtown и strip center.
Ванградски ТЦ је амерички проналазак са европским архитектом Виктором Груеном.
Први трговински комплекс који је носио назив мол био је Bergen Mall. Отворен је
1957. године у Paramus, New Jersey. Од тада се трговинске кошнице генерално
називају трговински молови - shopping malls. До тада су се звали трговински центри
-shopping-centers. Према ICSC генерално, постоје два oсновна и један комбиновани
тип организације комплекса:

• Први тип је отворени ТЦ

- Open Air Center, најчешће то је прост низ (стрип)
продајних јединица – продавница (једноструки, двоструки, кружни..) повезаних
отвореном пешачком улицом са једним или више сидришта. Најчешће је
ванградски out - of - town center;

• Други тип је затворени ТЦ - Shopping Mall. Ова врста има затворену пешачку

улицу са продајним јединицама окренутим према унутрашњем затвореном
простору далеко од паркинга или гараже. Мол може бити двоетажни. Дужина
мола не прелази 500 m а ширина је најчеће око 12 m. Може бити градски InnerCity и ванградски out - of - town Shopping Mall;

• Трећи тип је хибридна форма - Hybrid Form. Има карактеристике првa два типа.
Хибридна структура поред трговинског мола садржи: пословне зграде, хотеле,
стамбене зграде, велике отворене јавне просторе са базенима, фонтанама,
парковима и рекреативним теренима...
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Типови ТЦ 1950. година
Отворен - прост низ, Оpen Аir Centers (strip)
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Типови ТЦ 1960. година
Затворени, enclosed center

Први затворени тржни центар пројектовао је
такође Виктор Груен. Southdale in Minneapolis,
отворен је 1956. То је први потпуно затворен и
еколошки контролисан тржни центар са
прогресивним клима-уређајима. То је био
највећи центар тог времена са два нивоа
продавница
окружен
паркинзима,
са
директним приступом пешака на оба нивоа
центра. Унутар објекта Груен је створио
атмосферу одмора и интимности постављањем
уметничких
дела,
декоративне
расвете,
фонтана, тропских биљака и цвећа у целом
тржном центру. Данас је и даље у употреби.
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Ванградски мол, Out-of-town Shopping Mall

Блувотер (Bluewater) – Dartford (Kent)
Највећи трговински комплекс у функцији слободног
времена у Британији отворен је 1999. године на браунфилд
локацији (напуштен каменолом). На 14 хектара земљишта
налази се 3 робне куће, 320 продавница, кафеи и
ресторани, 12 биоскопа, активности у слободно време у
затвореном, затим паркинг за 13 000 аутомобила, језера,
паркови, стазе за бицикле и пријатна околина. Блувотер
посећује 25 милиона људи годишње. Као центар високе
привлачне моћи и центар дестинације (Power Center)
усидрен је великим робним кућама (Big Boxes). То је
типичан Retail Park са новим концептом одрживог развоја и
повратком отвореном простору.
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West Edmonton Мall
Отворен је 1981. у Алберти, Канада, четири пута
реновиран и данас ради као највећи тржни центар
у Северној Америци и пети по величини у свету.
Представља прекретницу у еволуцији са бројним
садржајима за рекреацију и одмор. Поред 6
сидришта (2 намењена исхрани) и 800 продавница
West Edmonton Мall обухвата: затворени забавни
парк, клизалиште, мини голф терен, акваријум,
водени парк, затворено језеро за подводну вожњу..
То је затворена аутономна целина као град у граду.
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Градски мол
Inner-City Shopping mall, integrated / downtown center (у САД)

La Part Dieu Centre Commercial
Као један од првих градских молова у Европи
1975. године отворен је La Part Dieu у Лиону,
Француска, на месту бивше војне академије.
Центар садржи 250 продавница и ресторана,
хотел, канцеларије, апартмане. Има пет нивоа,
укључујући мали, подземни ниво за приступ
метроу.
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Water Tower Place
Градски молови развијају се вертикално.
1979. године отворен је Water Tower Place у
Чикагу, САД, мешовите намене као један од
првих вертикалних центара у свету. Има 74
спрата од којих 22 спрата обухвата хотел, а
на 44 спрата се налазе канцеларије и шопинг
центар са воденом кулом.

Bullring in Birmingham

Отворен је 2003. у Великој Британији. Булринг је
важно место у Бирмингему још од средњег века када
је ту била пијаца. Булринг је и у архитектури важан
искорак. Постоје три нивоа у тржном центру и
неколио
нивоа
на
отвореном
простору
са
преклапањем на сваком нивоу.
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Типови ТЦ после 1970. - Hibrid centers

Marina Bay Sands u Singapuru
је једно од најновијих, најмодернијих, а такође и најскупљих места за одмор,
туризам, шопинг али и становање у свету.
Сидриште комплекса је хотел са 5 звездица смештен у три каскадне куле на
55-57 спратова. Комплекс обухвата: казино, конгресни и изложбени центар,
два велика позоришта, музеј, тржни центар са мноштвом луксузних
продавница, 7 ресторана чувених мајстора кулинарства, два плутајућа
кристална павиљона, клизалиште. Три хотелске куле су на врху повезане
структуром у облику брода - Skypark са огромним тзв. infinity базеном и
платформом као видиковцем са видокругом од 360 степени на Сингапур.
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Велике промене - ОСНОВНИ ТРЕНДОВИ
• Веома јака конкуренција (у УК 1980. година је отворено је 375 600 а затворило 383 600 предузећа);
• Дугорочно опадање броја активних посебно малих фирми (опште - свакодневне потребе);
• Укупан пораст површине продајног простора, посебно у великим трговинским форматима,
претежно на ванградским локацијама и

• Интернационализација великих фирми које су активне у више Европских држава или ван Европе
или имају седишта ван Европе.

УЗРОЦИ промена (кеy drivers)
• Турбулентно окружење са бројним и непредвидивим променама, тржишним, регуалтивним..;
• Промене код купаца утичу на потребе и моделе куповине:
• демографске промене: пораст броја старих особа и малих домаћинстава (1/3 једночланих),
• промене код радне снаге: раст женске популације тражи производе који штеде време,
задовољавају индивидуалне потребе и погодни су за куповину ван радног времена,
• локационе промене: расте број градова средње величне који траже одговарајуће формате
по величини и врсти робе према локалним потребама,
• дугорочан пораст богатства европске популације: смањује се учешће куповине хране,
а повећава ушечће купвине трајних добара;

• нови конкуренти и типови конкуренције на тржишту;
• ново коришћење времена као маркентишке варијабле и
• нове управљачке вештине и компетенције које доноси нова технологија.
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ПЛАНИРАЊЕ ТРГОВИНЕ У ЕВРОПСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ (ЕУ)
• Планирању трговине у ЕЗ даје се већи значај него у Америци (трговина је тржишна,
самостална делатност);

• Планирање трговине је део планова намене земљишта (land use);
• Последњих деценија планирање трговине привлачи пажњу већине западно европских
влада;

• Драматична промена у броју и величини трговинских центара и водећих компанија донела је
неугасиву жеђ за новим ванградским локацијама далеко од традиционалног окружења;

• Последице су: опадање виталности и живости градског центра - главних улица, гушење малих
трговинских јединица, социјална поларизација у начину куповања, даље загађење средине
због додатне употребе аутомобила;

• Више од три деценије трају дебате у вези развоја градских и ванградских центара, односно

степена децентрализације трговине. Присутна су два контраверзна става – односно циља
у планирању:
1. Планирање не сме да омета модернизацију која доноси бенфит у нижој цени и већем избору,
2. Неопходна је једнакост свих сегмената популације у погледу снабдевања.

• Поред интензивне дебате у погледу ванградских капацитета које треба дозволити, воде се
полемике око: оживљавања градског центра и подстицања развоја малих радњи, значаја
локалне управе у планирању, радног времена ТЦ преко викенда и у вечерњим сатима..
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1960. године - декада консензуса у политици планирања трговине широм Европе
• У већини земаља трговина је још неразвијена са безброј малих продавница у линеарним

трговинским центрима - улицама. Почиње куповина самоуслуживањем, али је она и даље
свакодневна активност;
• Доминира политика одржавања позиције у оквиру хијерархије центара и то што ближе врху
- прво градском центру, па затим центру дистрикта, локалном центру и центру суседства.
Хијерархија је била саставни део урбанистичких планова;
• Неке земље су ипак јаче изложене променама (Белгија, Француска, Немачка и УК);
• Медитеранске земље заостају;
• Холандија и Скандинавске земље су узор за рестриктиван модел планирања.

1970. године - декада дисхармоније
• Три земље, Белгија, Француска и Немачка релаксирају политику планирања и подстичу

развој великих формата на гринфилд локацијама;
• Холандија, Скандинавске земље и Велика Британија одржавају рестриктиван став. Развијају
се нагло супермаркети вођени задатом хијерархијом центара. Затворени трговински центри
замењују отворене када се граде у центру града и окружењу градског центра;
• Крајем 1970. британске супермаркет компаније постају посебно јаке и пробијају планске
рестрикције многих локалних власти изградњом великих хипермаркета ван града уводећи
свој проширени формат фокусиран на храну површине од 2 500 до 4 000 m2;
• У Медитеранским земљама и даље се одржавају власници малих радњи.
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1980.

године -декада дисхармоније

• Под притиском и потрошача и малих трговинских удружења, на очигледну пустош изазвану

хипермаркетима и ванградским ТЦ, Белгија, Немачка и Француска враћају се на рестриктиван
став;
• Холандија и Скандинавске земље остају дугорочно усамљене на рестриктивној политици;
• У Великој Британији долази до изненадног и дубоког преокрета за време владе Маргарет Тачер
која је смакла окове планирања. Следећих пет година ниче на стотине нових великих
трговинских јединица са новим концептом, трговинских паркова, регионалних и
суперрегионалних центара сличних по величини америчким;
• Пробој великих формата присутан је и у Медитеранским земљама. Због инвазије јаких
француски компанија. Крајем декаде Барселона, Мадрид и Лисабон су засићени великим
ванградским центрима.

1990. године -декада промена ка рестриктивној политици
• Опште расположење у западној Европи је опрез и уздражавање. Најоштрије реагују Француска,

која новим декретом из 1993. стопира изградњу хипермаркета следећих 12 месеци, Португалија
1993. упркос издатим дозволама за 15 хипермаркета и 3 ванградска ТЦ зауставља изградњу,
а Белгија 1994. објављује додатну легислативу којом забрањује све ванградске центре;
• Обрт ка рестриктивној политици следи и Великој Британији. Она нема легислативу, али издаје
Смернице локалним управама од којих је главна оживљавање градског центра привлачењем
инвестиција и упутстава о потреби успоравања децентрализације трговине. Доњи дом 1994.
године налаже Минстарству средине строжију контролу свих облика ванградских центара, што
је унето у Главне смернице за планирање развоја (ППГН).
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2000. године - декада рецесије

Рецесија је скренула пажњу на пораст празног пословног простора у трговини на мало који има
значајне импликације на виталост градских центара. Величина празног простора постаје барометар
виталности и живости градских центара (око 11%).
Већа пажња у планирању фокусира се на: ограничења великих и подстицање развоја малих
јединица, обавезу праћења података о малим предузетницима, раздвајање узрока појаве празног
простора због рецесије и дугорочних структурних промена, значај локалне управе, значај јавног
простора, идентификовање приоритета.. Британска влада усваја 2012. године Национални оквир
политике планирања у коме поглавље о Градским центрима садржи следеће смернице:

• Обезбедити виталност градских центара;
• Позитивно планирање мора да промовише конкуренцију и раст;
• У изради планова на локалном нивоу потребно је:
• препознати центре као језгра заједнице и подстицати живост и виталност,
• дефинисти хијерхијску и мрежу центра у складу са економским променама,
• дефинисати капацитет градских центара и трговинских зона са јасним условима изградње,
• промовисати разноврсност понуде која одражава индивидуалност и диверзитет центра,
• задржати и побољшати постојеће пијаце и отворите нове,
• издвојити низ погодних локација у складу са обимом и врстом малопродаје,
• дефинисати правила за иницијативе које не могу бити лоциране у градским центрима,
• кад је градски центар у опадању, локалне власти треба да подстичу економску активност,
• за апликације које нису у складу са важећим Локалним плановима примењује се
Секвенцијални тест (потребне анализе утицаја, прагови и максималних вредности).

.
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ФАЗЕ урбанизације у БЕОГРАДУ
Рана фаза од 1830. до 1950. године обухвата:
• период чаршија (дућани) и пазаришта до 1830.,
• период мреже чаршија и пазаришта - тргова од 1830. до 1920. и
• период трговачких улица, (аутомобил, трговачке радње – продавнице,
спрат, коловоз и тротоар), пијаца (тезге, радње) и појаве робних кућа
до 1950. године.

Експанзивна фаза од 1950. до 1990. године обухвата:
• период робних кућа, трговачко пословних и пешачких улица и великог
броја нових пијаца.

Метрополитенска фаза од 1990. до 2014. године обухват:
• период привремених објеката, уличне продаје на отвореном и прве

генерације трговинских центра од 1990. до 2000.,
• период модерних великих трговинских формата, трговинских центара и
хипермаркета после 2000. године.
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Изграђено подручје Београда у различитим фазама развоја

1459

Почетак отоманске владавине

1950

Крај Другог Светског рата

1830

Крај отоманске владавине

1990
Распад Југославије

1920

Крај Првог Светског рата

2014

Савремено доба после 2000.
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Вашариште на Зеленом венцу 1912.

Велики пијац 1824.

Варош у шанцу крајем 18. века

Мрежа пијаца у Плану генералне регулације 2014.

Пијацa Зелени венац 1935.

Вишенаменски трг, Бајлонијева пијаца
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1900. чаршија-Кнез Михаилова
1990.
Пешачка улица

2010.
Улица моде и доминантних брендова

Шема мреже примарних и секундарних трговачкопословних улица и булевара

1935. Трговачка
улица, појава
Аутомобила (1902.)

1970.
Улица са доминатним
аутомобилом
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Робна кућа Митић у Београду 1940.

Као последица технолошког развоја:
високе робне куће у Земуну и Београду
1970.

Робне куће у традиционалним
језгрима се гасе у периоду високе
инфлације 1993. године
(РК Београд, Атекс, Бетекс..)
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1990 - 2000
ТЦ Чумићево сокаче, у блоку
Привремени отворени ТЦ у блоку 43

Прва генерација привремених трговинских центара
изграђена је у традиционалним језгрима

ТЦ Стакленац, Трг Републике

ТЦ Земуникум, у блоку
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2000 - 2014
Трговински центар Ушће

Дрга генерација великих трговинских формата у Београду
претежно је изграђена у главном градском центру

Delta City трговински центар

Metro хипермаркет
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КАПАЦИТЕТ мреже
Табела 1: Продајни простор по становнику (GLA) у 2007. години у великим
трговинским јединицама у градовима Европе по величини сличним
Београду (изузетак су Љубљана и Мадрид)
Редни
број

Назив града

2

3

4

1

Будимпешта

1 696 000

444.000 m2

0.26

2

Букурешт

1 928 000

185.000 m2

0.10

1 200 000

700.000

m2

0.58

1 100 000

m2

0.65

1

3

Праг

Број становника

Површина
трговинског
простора (GLA) у великим
трговинским јединицама
површине преко 5000 m2
(GBA)

m2/становнику
хипермаркета

4

Варшава

1 700 000

5

Софија

1 251 000

270.300 m2

0.22

6

Београд

1 576 000**

130.100 m2

0.08

7
8

Беч
Љубљана

1 680 000
267 000

685 400

m2

0.41 *

448 000

m2

1.68

m2

0.76

9

Даблин

1 187 000

900.000

10

Хамбург

1 766 000

537.000 m2

0.30

3 000 000

1 260 000

m2

0.42

6 277 000

m2

0.36

11
12

Мадрид
Укупно

17 251 000

Извор: Бенчмарк анализа из Стратегије развоја трговине Београда, Економски факултет у Београду, Београд, 2008.
* податак из 2005. године
** податак из 2002. године
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ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Табела 2: Постојећи трговински објекти великог формата у Београду

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

назив

врста

локација

1
Ушће
Делта сити
Меркатор
Стадион
Темпо
Темпо
Веро
Веро
Веро
Метро
Метро
Метро
Родић
Идеа
Хипер-корт
Имо поинт
Меркур
Меркур
Кика
Уради сам
Уради сам
Интерех
Верано мотор
Укупно

2
трговински мол
трговински мол
трговински центар
трговински центар
хипермаркет
хипермаркет
хипермаркет
хипермаркет
хипермаркет
хипермаркет
хипермаркет
хипермаркет
хипермаркет
хипермаркет
хипермаркет
хипермаркет
Намештај, апарати
Намештај, апарати
намештај
Уради сам
Уради сам
Уради сам
возила

3
Ушће
Јурија Гагарина
Нови Београд
Вождовац
Кванташка пијаца
Вилине Воде
М. Миланковића
Никодима Милаша
Мис Ирбијева
Новосадски пут
Зрењанински пут
Ибарски пут
Ђорђа Стојановића
Омладинских бригада
Змај
Калуђерица
Партизанске авијације
Миријевски булевар
Партизанске авијације
Ада Хуја
Омладинских бригада
Омладинских бригада
Војводе Степе

Повшина
m2 GBA*
4
130 000
85 000
52 400
75 000
16 000
10 000
6 500
5 700
10 000
11 000
10 000
10 000
18 300
12 500
20 000
10 000
15 000
23 000
23 000
2 000
2 500
2 500
11 000
561 900

Извор: Анкета за потребе израде Генералног плана Београда (2011.)
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ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
• Основни тренд

развоја је убрзана трансформација трговинске структуре: од уситњене ка укрупњеној,
од националне ка интернационалној мрежи великих светских ланаца, од пешачки приступачне ка трговини
приступачној аутомобилом, од продаје у градском центру ка продаји ван градског центра;

• У односу на европске градове сличне величине, Београд спада у недовољно развијена тржишта са одређеним

потенцијалом за даљи раст. Површина продајног простора (GLA) у великим трговинским јединицама у градовима
Европе, по величини сличним Београду, изражена у m2 по становнику у 2007. години била је: 0.1 у Београду,
0.26 у Будимпешти, 0,41 у Бечу, 0,58 у Прагу, 0,65 у Варшави;

• Последњих неколико година изграђено је преко 500 000 m2 (GBA) савремених великих трговинских објеката што чини
скоро трећину укупне површине трговинске мреже. То је значајно утицало на реструктуирање и укрупњавање
трговинске мреже, али и на затварње малих продајних јединица;

• Атрактивност старих градских језгара константно опада са најавом структуре продајног простора у главним
трговинским улицама познате као једноличне „клониране улице“;

• Просторни развој трговинских центара одвија се без контроле. Велика концентрација трговинских центара је у

централној зони, у сремском делу града, што утиче на загушење у саобраћају. На Новом Београду изграђена су три
највећа трговиска центра у граду: Ушће, Делта сити и Меркатор, са око 270 000 m2 (GBA) што са осталим
објектима чини више од 70% површине свих великих трговинских објеката. У припреми је изградња нових објеката
укупне површине преко 700 000 m2 (табела 2) од чега је скоро 30 % опет у сремском делу града. То изазива
саобраћајне гужве, посебно на мостовима због незавршеног унутрашњег и спољашњег магистралног прстена;

• На регионалном нивоу размештај је неуравнотежен. Очекује се развој регионалних центара на ободу средње зоне
посебно на шумадијском делу града. Њихов недостатак у средњој и спољној зони града утиче на свакодневна
превелика кретања према градском центру;

• Робне куће и трговински центри претходне генерације у ужем градском центру су празни простори који губе

перспективу (Земуникум, Сити пасаж, Чумићево сокаче, Стакленац, Миленијум..). Основни разлог је мала доступности
аутомобилом. Реконструкција некадашњих робних кућа иде веома успорено (робнa кућа у Кнез Михаиловој улици);

• Просечна површина комплекса великих трговинског формата у Београду је око 3 ha, а просечна заузетост око 36%;
• Недостају специјализовани центри, а већина изграђених јединица су хипермаркети између 5 и 20 000 m2 (GBA).
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ПРОМЕНЕ У ГЛАВНИМ ТРГОВАЧКИМ УЛИЦАМА
Табела 3: Промене у учешћу трговинског простора у Старом граду и Новом Београду
у периоду од 2007. до 2012. године
Општина

пословни простор трговине на мало у m2
2007.
m2

2008.
%

m2

2009.
%

m2

2010.
%

m2

2012.
%

m2

%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Стари град

156289

27

155190

24

145916

19

136198

16

131099

15

2

Нови Београд

433025

73

500095

76

626850

81

717891

84

742893

85

3

Укупно

589314

100

655285

100

772766

100

854089

100

873992

100

Извор: подаци о пословном простору из Евиденције о наплати накнаде за коришћење грађевинског земљишта у
Београду, Секретаријат за финансије - Управа јавних прихода (до 1.1.2007. године Евиденцију је водио Градски
завод за информатику и статистику)

Изградња великих трговинских формата у централној зони града смањује атрактивност и
виталност у главним трговачким улицама у старим језгрима Земуна и Београда.
Учешће пословног простора трговине на мало у општини Стари град за пет година опада
константно са 27 на 15%.
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НАЈAВЉЕНИ велики трговински објекти

Табела 4: Планирани (најављени) трговински објекти великог формата у Београду

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

назив

врста

локација

1
Плаза центар
Делта планет
Трошарина
Делта ритеил парк
Ада Хуја
Кинески центар
Вишњичка плаза
Блок 41
Рајићева
Ритеил парк
Капитол парк
Икеа
Београд на води
Укупно

2
трговински центар
трговински центар
трговински центар
трговински центар
трговински центар
трговински центар
трговински центар
трговински центар
трговински центар
хипермаркет
хипермаркет
намештај
Регионални ТЦ

3
центар
Аутокоманда
Трошарина
Блок 53
Ада Хуја
Аутопут
Вишњица
Блок 41
Рајићева
Земун
Раковица
Бубањ поток
Савски амфит.

Извор: Danos Research

Површина
m2 GBA
4
80 000
80 000
71 000
70 000
57 000
53 000
48 000
40 000
15 000
15 000
10 000
20 000
150 000
710 000
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ТРЕЋА генерација ТЦ у Београду

2010-2020: Трећа фаза нових трговинских центара у најави (регионални, трговински паркови
и индустријски центри) на укрштању примарних саобраћајница у средњој зони града
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Позитивни и негативни ЕФЕКТИ

Искуства која нам дају страни примери о ефектима развоја великих трговинских
формата у градовима су:

• Позитивни ефекти у економији су:

већа конкуренција, разноврсност понуде, ниже
цене, запошљавање, приходи од ренте и такси, укрупњавање трговинске мреже,
контрола регионалног развоја;

• Негативни ефекти су: опадање значаја градског центра и појава клонираних

главних градских трговачких улица, гушење традиционалних облика продаје малих
продавница на углу, пијаца и трговачких улица, саобраћајни проблеми, негативни
еколошки ефекти због повећане употребе аутомобила, проблеми у снабдевању
старих особа и породице без аутомобила.
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Систем центара у стратешким плановома
до 2000. године

Развој трговинских центара у Београду

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТРГОВИНЕ
БЕОГРАДА
(2008)

Просторна организација малопродајне
мреже

• 4 трговинска језгра(3+1)
• 5 главних трговачких улица
• 5 трговинских центара средње зоне
• 6 градских трговинских центара
• 5 регионалних трговинских центара
• 6 општинских трговинских центара

Развој трговинских центара у Београду

ЗАКЉУЧАК

• Просторна дистрибуција и физички оквир трговине на мало брзо и константно се

прилагођавају савременим потребама динамичног развоја, трендовима урбанизације
и технолошком напретку;

• Трговина на мало има органску везу и важну улогу у развоју градског центра;

• Да би се подстакао развој активности у гадском центру, потребна је већа слобода у промету
и флексибилнија намена земљишта;

• Могуће мере за контролу и усмеравање развоја трговинсих центара су: предходна анализа

утицаја великих трговинских центара на тржиште, контрола уравнотеженог развоја
ванградских трговинских центара, контрола регионалног развоја понудом одговарајућих
локација у просторним и урбанистичким плановима, планирање локација трговинских
центара у складу са хијерархијом градских центара; контрола радног времена трговинских
центара и друге специфичне мере;

• За одржив и уравнотежен просторни развој градског центра и трговине неопходан је виши
степен организације, координисана стратегија, контрола и управљање укључујући све
стејкхолдере у развој: локалну управу, јавни и приватни сектор и активно учешће свих
специјалиста: економиста, социолога, еколога, просторних панера, урбаниста, архитеката
и саобраћајних планера.
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