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Радикалне политичке промене у бившим 
социјалистичким CEE (Central East Europe) и SEE (South 
East Europe) земљама почетком 1990-их креирале су 
ново  социјално, економско и културно окружење       
које је обликовало и нову урбану реалност –

УРБАНУ РЕАЛНОСТ 

ПОСТ-СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ ГРАДА
(Sýkora & Bouzarovski, 2012)
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Варшава

http://vignette4.wikia.nocookie.net/genealogy/images/8/8e/Warszawa-skyline-pole_mokotowskie.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/1000?cb=20111023013445



Упркос различитостима, проузрокованих  развојним 
специфичностима, и у градовима Србије је дошло до 
сличних процеса УРБАНИХ  ПРОМЕНА 
као и у градовима осталих CEE и SEE земаља: 

• Просторно-социјална диференцијација становања

• Субурбанизација

• Диверзификација намене и коришћења земљишта

• Приватизација простора

• Пораст комерцијалних функција 

(Sailer-Fliege, 1999; Tsenkova, 2006; Hirt, 2006; Stanilov, 2007)
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Иако наведене урбане промене нису карактеристичне само за 
период транзиције и пост-социјализам, многи аутори се слажу 
да су управо њихов ТЕМПО и ИНТЕНЗИТЕТ допринели формирању 
специфичног урбаног пејсажа пост-социјалистичког града
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Извори: https://globalvoices.org/2014/10/05/becoming-a-post-sobiet-city-social-housing-and-urban-planning-in-yerevan/, 



Јереван
Извор: http://sinazekavat.com/Becoming-a-Post-Soviet-City
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Xi’an, Capital of Shaanxi province 
Извор: http://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2015/08/20/book-review-china-and-post-socialist-development-by-andrzej-bolesta/
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Вишеспратна стамбена подручја из периода социјализма су 
такође једна од заједничких карактеристика пост-социјалистичких 
градова и значајно просторно-функционално наслеђе ...
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Floreasca, Букурешт 
Фотографија Rachita Misra . Извор: https://aesopyoungacademics.wordpress.com/2014/07/24/planning-and-city-
region-governance-challenges-for-urban-development-in-bucharest/

Нови Београд, Блок 45
Извор: http://40.media.tumblr.com/tumblr_lsijecOLrl1qf8fa5o1_1280.jpg



...чија се будућност - урбана обнова, управљање и одржавање -
сматра једним од кључних изазова урбанистичког планирања, 
урбане политике и развоја пост-социјалистичког града

(Tosics, 2004; Sailer-Fliege, 1999; Szelenyi, 1996)

Ferentari, Букурешт
Извор: http://theprotocity.com/ferentari-bucharests-post-socialist-ghetto/
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Rajska Zahrada, Праг
Извор: http://ceenewperspectives.iir.cz/2015/06/03/panel-stories-public-lies-private-lives-in-
panelaks-and-sidlistes/

Ursynow, Варшава
Извор: http://blog.szybko.pl/wp-content/uploads/2011/10/ursynow2.jpg

Petržalka, Братислава
Извор: http://blratislava-slovakia.eu



Препознатљиве 
ГЕНЕРАЛНЕ ПОЧЕТНЕ функционалне и урбо-
морфолошке карактеристике вишеспратних 
стамбених подручја:

– монофункционалнa подручја, 

– мега-блокови, 

– униформан урбанистички и архитектонски израз, 

– великодушно димензионисани али сиромашно 
опремљени отворени простори...

Утицај CIAM-a и ригидног социјалистичког урбанистичког планирања 

Уз разумљивa одступања и разлике између појединих земаља... 
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Извор: http://scholmanmarnix.wix.com/psmh#!research-poznan/c1f5c



Zabehlice - Zahradní Město, Праг 
Извор: By cs:ŠJů - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1235101

’’панелак’’ – панелни, префабриковани систем изградње 
вишеспратних стамбених зграда у земљама ’’иза гвоздене завесе’’ 



Petržalka, Братислава
By Atomique at Slovak Wikipedia - Transferred from sk.wikipedia to Commons., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2460405



Наслеђена стамбена подручја из социјалистичког 
периода су у периоду пост-социјализма прошла кроз 
значајне урбане трансформације: 

• Масовна приватизација стамбеног фонда у 
раним фазама транзиције 

• Повећање густине становања кроз изградњу 
нових објеката и/или реконструкцију постојећих

• Квантитативно и квалитативно повећање 
комерцијалних функција, уз појаву специфичних 
облика изградње 

• Квантитативно и квалитативно смањење јавних 
отворених простора
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Petržalka, Братислава -данас 
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Урбане трансформације - TEOРЕТСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Генерално 

• Политичко-економске студије које разматрају 
просторне и социјалне релације у оквиру капитализма 
(Harvey, 1982; Lefebvre, 1974; Smith, 1990)

• Како је у оквиру њих просторни развој виђен као 
продукт социјалних и политичких кретања,            
урбане трансформације у наслеђеним стамбеним 
подручјима се могу сматрати просторном 
манифестацијом и продуктом специфичних 
политичких, економских и институционалних 
промена у периоду пост-социјализма

Различити модели економских односа продукују сопствени простор који  је прилагођен новонасталим 
потребама, уз реконструкцију и/или разградњу постојећих урбаних структура (Lefebvre, 1974)



Урбане трансформације - TEOРЕТСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Конкретније

• Пост-социјалистички концептуални приступи који се 
баве релацијама између социјалистичког наслеђа и 
неолиберализма у пост-социјалистичком, 
транзиционом периоду

• У том смислу, урбане трансформације наслеђених 
стамбених подручја  се тумаче и препознају као израз 
тзв. концепта “хибридне просторности ”

(Golubchikov, Badyina and Makhrova, 2013) 
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Урбане трансформације - TEOРЕТСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА



• Сматрајући их продуктом транзиционог процеса и 
изразом промена  социјалистичког просторног 
наслеђа, урбане трансформације наслеђених 
стамбених подручја се тумаче као хибридни продукт 
старог  (социјалистичког) и новог (транзиционог) 
процеса развоја  

при чему

• Социјалистичко просторно наслеђе губи своју 
аутентичност у процесу транзиције и, следећи логику 
нових развојних механизама, постаје “инфраструктура 
неолиберализације” која погодује капиталистичким 
процесима
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“Хибридна просторност” има своју препознатљиву 
физичку и економску манифестацију, како на нивоу 
појединачне зграде, тако и на нивоу читавог насеља
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Криве Ливаде, Ниш
Извор: Аутори



Минск, Белорусија
Извор: http://theprotocity.com/minsk-reconceptualize-the-post-socialist-city/, Photo: Barend Wind



• Концептуални приступи који се баве феноменом 
социјалне еластичности, посебно они који се баве  
контекстом свакодневног живота и трансформацијама 
у изграђеном окружењу (Turner, 2009) и релацијама између 
социјалне еластичности и социо-просторних промена
у изграђеном окружењу  пост-комунистичког града   
(Boren and Gentile, 2007; Bouzarovski et al., 2011) 

• Са ове позиције, урбане трансформације у 
наслеђеним стамбеним подручјима се могу тумачити 
као:  (1) израз модела урбаног развоја који има све 
важнију улогу у физичкој и економској 
трансформацији изграђеног окружења; и (2) in situ 
стамбене промене са значајним социо-просторним 
импликацијама по свакодневни живот у урбаним 
срединама (Mandic, 2001)
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Урбане трансформације - TEOРЕТСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА



Извор: http://sinazekavat.com/Becoming-a-Post-Soviet-City

Извор: http://theprotocity.com/ferentari-bucharests-post-socialist-ghetto/

Извор: http://komalantz.tumblr.com/post/84119354193/ryanpanos-the-colors-and-transformation-of

Извор:Аутори



• Такође се могу тумачити у оквиру теоретских 
приступа који се баве колективним акцијама 
становништва у измењеним политичким и 
економским условима                                               
(Hardin and Baden, 1997; Hechter and Kanazawa, 1997; Olson, 1971; Ostrom, 1990; Soaita, 2011 )

• Улога, мотиви и ефекти деловања актера – (1) 
власника станова (Скупштина станара), (2)приватних 
инвеститора и (3) институција јединица локалне 
самоуправе

Урбане трансформације - TEOРЕТСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА



Иѕворhttp://www.ephemerajournal.org/contribution/r-urban-or-how-co-produce-resilient-city: 



Генеза и карактер урбаних трансформација наслеђених 
вишеспратних стамбених подручја у Србији –

специфичности институционалног оквира и стамбене политике

Блок 23, Нови Београд, 1982. Блок 30, Нови Београд, 2014.

Извор: http://www.docomomo-
us.org/news/flashback_ennobling_ordinary_postwar_mass_housing_and_challenge_change

Извор: http://www.noviapartmani.com/wp-content/uploads/2014/01/beograd-novi-beograd-apartman-
blok30-1-750x500.jpg
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ПЕРИОД СОЦИЈАЛИЗМА

• Генерално - стамбена политика заснована на                                
Источно-европском моделу становања (Hegedus & Tosics, 1996)

обликована социјалистичким принципима, доминацијом 
државе и централизованим системом планирања

• Специфичности југословенског система самоуправљања: 

(1) другачија улога државе, у смислу ране 
децентрализације и трансфера надлежности у 
обезбеђивању стамбених потреба од стране државе, и 

(2) одлучујућа улога друштвених предузећа у 
обезбеђивању стамбених потреба, утицале су на 
одређене разлике у моделу становања у бившој 
СФРЈ у поређењу са осталим CEE и SEE земљама. 

(Петровић, 2001) 
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Бројна стамбена подручја и насеља са вишеспратним зграда 
– ’’колективно становање’’ - постала су типична физичка 
манифестација социјалистичког модела становања

Остали типови становања, као што су индивидуално и социјално/солидарно 
становање су такође били заступљени, али контролисани преко рестриктивног 
урбанистичког планирања, земљишне политике, система кредитирања итд. 



• Либерална природа југословенског система 
самоуправљања резултирала је бољим квалитетом 
становања, у смислу стандарда, опремљености 
простора, урбанистичког и архитектонског третмана и 
израза у поређењу са вишеспратним стамбеним 
подручјима у осталим социјалистичким земљама              
(Hirt, 2012)



Булевар Немањића, Ниш
Извор: http://static.panoramio.com/photos/large/26512924.jpg



• Упак, то је била типична социјалистичка стратегија 
која је временом постала економски неодржива

• Иако су модел становања и стамбена политика 
били у функцији  смањења социјалних разлика, 
због своје економске неодрживости временом су 
постали и социјално неефикасни, проузрокујући 
нове облике социјалне неједнакости, са аспекта 
њихове просторне дистрибуције и социо-
економске структуре корисника 

• На основу пописа из 1991. године просечно учешће 
друштвених станова у укупном броју износило је  
22.0%; у политичким и административним 
центрима око 40%; у Београду преко 50%
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• Неуравнотежени процеси  индустријализације, 
урбанизације и деаграризације, као и константан 
недостатак стамбеног фонда проузрокован 
неефикасним моделом становања и рестриктивним 
урбанистичким планирањем, приморао је људе да  
направе отклон у односу на званични систем 
становања и да развију тзв. ‘’излазне’’ стратегије 
становања (Hegedus and Tosics, 1996) 

• Индивидуална/само-изградња постаје 
доминантан модел становања, узимајући од 1960-
их година све више форму нелегалне изградње 
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• Средином 1970-их удео нелегално изграђених 
стамбених јединица у укупном броју износио је 
око 30%, што је било приближно исто 
процентуалном  учешћу друштвених станова и 
учешћу само-изграђених, индивидуалних 
стамбених јединица

• Тржишни feedback механизам између потражње и 
понуде никад није успостављен у југословенској 
стамбеној политици, и то је један од разлога што 
је држава деценијама толерисала илегалну 
изградњу                                                                     
(Petrovic, 2001)
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ПЕРИОД ПОСТ-СОЦИЈАЛИЗМА

• Пад социјализма је 1990-их довео до новог политичког и 
економског система који је промовисао демократију, 
децентрализован систем управљања и јачање тржишне 
економије, као и јачање улоге приватног сектора, масовну 
приватизацију друштвених предузећа и либерализацију цена 
(Hegedus et al., 1996; Tsenkova, 2000; Tsenkova, 2005)

• У покушају да креира нову стамбену политику, Србија је 
напустила четрдесетогодишњи модел становања и направила 
заокрет ка тржишно оријентисаном реструктурирању још у 
раној фази транзиционог процеса. 

• То је подразумевало: (1) веће учешће приватног власништва 
над стамбеним фондом, (2)смањење утицаја и контролне 
улоге државе у области становања  и (3) одсуство тржишних 
рестрикција (Clapham, Hegedus, Kintrea, Tosics, & Kay, 1996) 
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• Ипак, политичко-економска криза и грађански рат су 
успорили, чак и стопирали реформе у области стамбене и
урбане политике, а централна власт се нагло повукла из 
стамбеног сектора почетком 1990-их 

• Надлежност је дата јединицама локалне самоуправе , али је 
због  њихове зависности од  централизованих буџетских 
трансфера и недовољних средстава у локалним буџетима 
њихов утицај по стамбену и урбану политику био релативно 
слаб (Sailer-Fliege, 1999) 

• Овакве околности су водиле ка фрагментираним 
активностима и инкременталном начину деловања у области 
стамбене и урбане политике – активности су предузимане са 
намером да се реше акутни проблеми а не да се интервенише 
стратешки и дугорочно
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До 1995. године приватизовано је око 98%   
постојећег броја станова

• Играјући улогу ‘’шок абсорбера’’ (Struyk, 1996), приватизација 
је спроведена у форми ниских цена већ у првим годинама 
транзиције, на основу Закона о стамбеним односима из 1990. 
године и Закона о становању из 1992. године
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• Институционални и плански контекст  је значајно утицао на 
правце и форме трансформације наслеђених вишеспратних 
стамбених подручја

• Најзначајнија системска мера пост-социјалистичке 
стамбене политике, са далекосежним последицама  по 
будућност  и правце развоја наслеђених стамбених подручја 
била је ПРИВАТИЗАЦИЈА, коју Bodnar (2001) назива      
‘’лајт-мотивом пост-социјалистичких урбаних промена’’



Експанзија права и нова улога власника станова,                      
све доминантнија улога приватних инвеститора, резервисан 
став државе и промоција тржишта као само-регулишућег  
развојног механимзма, 

као и   

недостатак стратешког и планског приступа урбаној обнови 
наслеђених ,и већ раубованих , стамбених подручја

су у условима економске кризе и немогућности                        
власника станова и зграда да инвестирају у њихову 
обнову 

генерисали платформу за различите форме приватних 
активности и приватно-приватног партнерства у 
новоуспостављеном процесу њихове урбане трансформације 

35Василевска&Вранић



Уз предузетнички отклон и laissez-faire приступ локалних 
власти у области урбанистичког планирања, 

подржан одсуством јасно дефинисане урбане политике на 
националном нивоу, 

просторно наслеђе је постало 

одговарајућа ‘’инфраструктура’’ за тржишно 
оријентисане активности 
(Tsenkova, 2013) 



ФОРМЕ УРБАНИХ ТРАНСФОРМАЦИЈА у наслеђеним 
стамбеним подручјима у градовима Србије:

1) Изградња нових стамбених зграда у оквиру наслеђених    
стамбених подручја;  доминантна форма  - станови 
намењени тржишту на спратовима и локали/ 
комерцијални садржаји у приземљима зграда

2) Изградња нових комерцијалних садржаја                       
(најчешће у највећим градовима)

3) ’’Експлозија’’ надоградњи постојећих стамбених зграда  
са становима који су искључиво намењени тржишту 

4) Експанзија малопродајног простора  кроз 
трансформацију  и адаптацију садржаја у приземљима 
постојећих стамбених зграда – феномен ‘’гаражног 
капитализма’’ 

5)      Квантитативно и квалитативно смањење јавног 
отвореног простора

(Vranic, Vasilevska, & Haas, 2014; Vasilevska, Vranic, &Marinkovic, 2014; Vasilevska, 
Milanovic, Nikolic, Vranic&Milojkovic, 2015)



Нова стамбена изградња  у оквиру наслеђених подручја  - станови искључиво 
намењени тржишту и локали у приземљу зграда. Блок 12 , Нови Београд 1

Извор: http://media.4zida.rs/slike/krajevi/151/velike/p17chl83t7vc1nlb1uodk8711nl4.jpg



Пораст комерцијалних функција у оквиру наслеђених стамбених подручја. 
Шопинг мол Delta City, Нови Београд

2

Извор: http://www.tob.rs/what-to-do/sports-activities/delta-city-shopping-center



Масовна надоградња постојећих стамбених зграда. Булевар Немањића, Ниш3

Извор: Аутори



Пораст комерцијалних функција у оквиру наслеђених стамбених подручја   
(Меркатор - Рода центар и др., Ниш) + нова стамбена изградња + надоградња 
постојећих зграда

1-3

Извор: http://i278.photobucket.com/albums/kk89/milosm011/Nis9.jpg



Квантитативно и квалитативно смањење јавних отворених простора.                       
Криве Ливаде, Ниш4

Извор: Аутори



Експанзија малопродајног простора настала функционалном и физичком 
трансформацијом постојећих  садржаја у приземљима зграда  5

Извор: Аутори



УРБАНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ НИША



1. ‘’Експлозија’’ надоградњи постојећих стамбених зграда  
са становима који су искључиво намењени тржишту 

2. Експанзија малопродајног простора  кроз 
трансформацију  и адаптацију садржаја у приземљима 
постојећих стамбених зграда – феномен ‘’гаражног 
капитализма’’ 

3. Квантитативно и квалитативно смањење јавног
отвореног простора

4. Изградња нових садржаја (у мањој мери у односу на 
остале облике трансформације и у односу на Београд, 
нпр.)

ВИДОВИ УРБАНИХ ТРАНСФОРМАЦИЈА 
НАСЛЕЂЕНИХ СТАМБЕНИХ  ПОДРУЧЈА:



Стамбено насеље Расадник, Ниш
Извор: Аутори

1.
’Експлозија’’ надоградњи постојећих стамбених зграда  са 

становима који су искључиво намењени тржишту

Извор:Аутори



Иницијална потреба за санцијом равних кровова

Институционални и плански оквир:

• Закон о надзиђивању зграда и претварању заједничких 
просторија у станове (Сл. Гласник СРС, бр. 24/88 и Сл. Гласник 
РС, бр. 46/94)
и
• Општинске одлуке које су из њега произашле

ИЗГРАДЊА СТАНОВА ОД СТРАНЕ ПРИВАТНИХ ИНВЕСТИТОРА, 
ИСКЉУЧИВО НАМЕЊЕНИХ ТРЖИШТУ



Обухват прелиминарне анлизе – 283 стамбених објеката 
~80% укупног броја надоградњи у Нишу

Обухват детаљне анализе – 8 стамбених насеља и 147 стамбених објеката  

Вишеспратна стамбена подручја из периода социјализма

Анализирана подручја



Сремска улица, Ниш
Извор: Аутори

Кључни актери:
• Локална самуправа – делимично решавање недостатка 

стамбеног простора; прилив средстава у градски буџет

Извор:Аутори



Кључни актери:
• Вланици станова – одговорни за одржавање објекта

Насеље Стара Железничка Колонија, Ниш
Фото: Александра Конески

Закон о становању из 1992. године,  Уредба о одржавању стамбених зграда и 
станова (Сл. Гласник РС, бр. 43/93), Закон о основама својинскоправних односа 
из 1996. године, Закон о одржавању стамбених зграда  (Сл. Гласник РС, бр. 
44/95, 46/98, 1/01)



Надградња у ул. Цара Душана, Ниш

Кључни актери:
• Приватни инвеститори –

могућност за остварење 
брзог профита

Извор:АуториБулевар др. Зорана Ђинђића Ниш
Извор:Аутори



За разлику од неких других CEE и SEE земаља, нпр. Македоније, 
Грузије или Румуније, где је надоградња реализована од стране 
власника станова са основним циљем проширења постојећих 
стамбених јединица (Bouzarovski et al., 2011; Soatia,2011), у Србији је 
надградња била оријентисана ка изградњи нових станова 
искључиво намењених тржишту, од стране приватних инвеститора

Карпош 4, Скопје, Македонија
Извор: Bouzarovski et al., 2011

Тбилиси, Грузија
Извор: Bouzarovski et al., 2011



Извор: Vranic, Vasilevska, & Haas, 2014. 

ДЕТАЉНА АНАЛИЗА  ИЗАБРАНИХ СТАМБЕНА ПОДРУЧЈА



Идентификоване просторне трансформације настале као 
последица интезивне надоградње укључују: 



1) Неконзистентост имплементације
Низак ниво способности заједница станара/власника станова за постизање 
консензуса и удруживање у процесу преговора са инвеститорима је утицао на 
квалитет реализације надоградње, како на нивоу стамбеног објекта, тако и на 
нивоу стамбеног блока и насеља 

Стамбено насеље Расадник
Извор: Аутори

Стара Железничка Колонија 
Извор: Аутори



2) Повећање густине насељености и степена изграђености       
услед диспропорционалност и између надограђених структура и
постојећих просторно-структуралних капацитета

Стамбено насеље Стара Железничка Колонија
Извор: Аутори



3) Недовршеност објеката  у процесу надоградње
Иако је надоградња била препозната у процесу планирања, површно 
дефинисани документи на локалном нивоу су омогућили флексибилно 
тумачење које је у пракси често резултирало негативним последицама по 
квалитет стамбених подручја 

Булевар др. Зорана Ђинђића
Извор:Аутори



Стамбено насеље Расадник
Извор:Аутори



Ул. Књажевачка, Ниш
Извор:Аутори



4) Наглашена архитектонска и конструктивна 
диференцијација надограђених делова и постојеће зграде , 
често уз дискутабилан архитектонски израз

Стамбено насеље Расадник
Извор: Аутори

Нова Железничка Колонија
Извор: Аутори



5) Смањење квалитета животне средине
Интензивирање унутар блоковског саобраћаја, повећања буке, квантитативно 
и квалитативно смањење јавних отворених и зелених површина, смањење 
безбедности пешачког саобраћаја, смањење дневног светла у становима на 
приземним етажама...

Стамбена насеља Расадник и Нова Железничка 
Колонија Ниш

Извор: АуториСтамбено насеље, Књажевачка улица
Извор: Аутори



6) Низак ниво друштвених активности условљен неадекватном 
опремљеношћу простора, смањеном степену безбедности и 
приступа јавним отвореним површинама

Стамбена насеља Расадник и Нова Железничка 
Колонија Ниш

Извор: Аутори

Стамбено насеље у књажевачкој улици, Ниш
Извор: АуториСтамбено насеље, Чарнојевићева улица

Извор: Аутори



Стамбена насеља Расадник и Нова Железничка 
Колонија Ниш

Извор: Аутори

Стамбено насеље у књажевачкој улици, Ниш
Извор: Аутори

Стамбено насеље у чарнојевићевој 
улици, Ниш

Извор: Аутори

Надоградње на подручју ширег 
центра града Ниша

Извор: Аутори

ПРИМЕРИ НАДОГРАДЊЕ ВАН СТАМБЕНИХ ПОДРУЧЈА



Надоградња у Улици Војводе Мишића
www.gradnja.rs/biser-nadogradnje-u-nisu

Изглед данас
Извор: Аутори

www.gradnja.rs/biser-nadogradnje-u-nisu


2.
Експанзија малопродајног простора  кроз трансформацију  и 

адаптацију садржаја у приземљима постојећих стамбених зграда –
феномен ‘’гаражног капитализма’’ 

Стамбени објекти на подручју Булевара Немањића 
Извор: Vasilevska, Milanovic, Nikolic, Vranic&Milojkovic, 2015



Анализирано подручје - Булевар Немањића, Криве Ливаде

Феномен ’’гаражног капитализма’’је посматран на два просторно - функционална
нивоа: 1) Ниво стамбеног подручја, и 2) Ниво стамбених подјединица

Критеријуми за дефиницију и селекцију подјединица: 1) Близина градског центра, 
2) Близина примарних улица, 3) Сличне архитектонске и конструктивне 
карактеристике зграда. Идентификоване су четири подјединице 

1 2 3 4



Током анализе идентификоване су 32 стамбене зграде код којих је 
дошло до трансформације садржаја у приземљу. Оне учествују са 27,4 % 
у укупном броја стамбених зграда у посматраном подручју. 
Идентификоване су 72 трансформације
Реализоване су 43 анкете са власницима ГК (60% од укупног броја ГК)

Идентификоване подјединице
Извор: Vasilevska, Milanovic, Nikolic, Vranic&Milojkovic, 2015



АСПЕКТИ ЗА ПРОЦЕНУ КВАНТИТАТИВНОГ И КВАЛИТАТИВНОГ 
ПОВЕЋАЊАЊА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ФУНКЦИЈА (ГК)

1) Темпо и интензитет раста ГК у                         
периоду од 1990-2015

2) Функционалне карактеристике –
функционална структура ГК

3)  Социо-економске структура

4)  Физички и друштвено-економски утицај ГК



ТЕМПО И ИНТЕНЗИТЕТ
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Прве трансформације се јављају почетком 1990-их. Значајан пораст темпа и броја ГК се 
бележи у континуитету све до 2000. године, када се он увећава за 2,5 пута у односу на 
иницијалну годину. Од тада долази до константног опадања темпа и броја ГК, али је 
чињеница да је у последњем посматраном периоду, 2010-2015, број ГК исти као у 
иницијалној фази, на основу чега се може закључити да је ГК процес који континуирано 
траје

На нивоу посматраног подручја



ТЕМПО И ИНТЕНЗИТЕТ по подјединицама
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Прве трансформације су се појавиле у блоковима који су најближе центру града
(појединица 1). Интензитет је растао током друге половине деведесетих дуж јужне
стране Булевара Немањића (појединица 2), док је готово деценију касније
трансформација добила на интензитету у централној подјединици (подјединица 3) која
има комерцијалне садржаје из социјалистичке прошлости и ослања се на секундарни
центар града. Најмање је дошло до трансформација у периферној подјединици 4.

На нивоу подјединица



ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА

На функционалну структуру ГК, број трансформисаних просторија 
по згради и на површину јединице утицали су следећи фактори: 
1) оригинална намена простора у приземљу зграда
2) тип конструктивног система

Булевар Немањића
Извор: Vasilevska, Milanovic, Nikolic, Vranic&Milojkovic, 2015



% заступљеност првобитних садржаја који су претрпели 
промену у локале – малопродајне просторе
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На нивоу посматраног подручја



Број и намена првобитних просторија које су претрпеле 
функционалну  трансформацију
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Као последица пораста ГК, на постојећим паркинг просторима долази до присуства већег 
броја аутомобила, што води  до преоптерећења постојећих капацитета. У неким
случајевима паркирање се протеже и на делове отвореног јавног простора, често и на
уштрб зеленила. 
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На нивоу посматраног подручја На нивоуподјединица



Функционална структура - нове намене

Интензитет и просторна дистрибуција услужних делатности, пословних просторија и 
занатских радионица је у узрочно-последичној вези са удаљеношћу од градског центра 
и примарних саобраћајница - што је већа удаљеност ГК са овим наменама , то је мањи 
њихов удео. 
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На нивоу посматраног подручја На нивоуподјединица



Површине локала - малопродајних простора
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Булевар Немањића
Извор: Vasilevska, Milanovic, Nikolic, Vranic&Milojkovic, 2015

На нивоуподјединицаНа нивоу посматраног подручја



Инфраструктурна опремљеност и конструктивне интервенције
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Да ли је локал инфраструктурно опремљен? Да ли су вршене веће конструктивне интервенције?

90% локала је инфраструктурно опремљено. Најчешће забележене интервенције су
промене спратне висине (укопавањем ), изградња парапета, надстрешница, 
спољашњег степеништа и замена портала, као и парцијално или комплетно уклањање
преградних зидова. Додатно, примећено је заузимање дела јавног простора - изградње
степеница и/или надстрешница у улазној зони, као и доградња ван постојећег габарита
зграда.

На нивоу посматраног подручја



СОЦИО-ЕКОНОМСКА СТРУКТУРА

• У највећем броју случајева власници ГК локала нису и они 
који обављају пословање и делатности у њима

• У 65.96% случајева приход се остварује издавањем ових 
локала

• Пословање у ГК локалима је основни извор прихода за око 
трећину власника (27.66%), док је само за 6.38% њих ово 
представља додатни извор прихода

• Мали број запослених  - као карактеристичан се издваја 
податак да је у 40 од 43 локала у којима је спроведена анкета 
број запослених 1 или 2



• Нешто мало више од половине локала ради у континуитету
без промене намене још од свог отварања. 

• Уз неколико изузетака, сви облици трансформације су 
настали као резултат малих приватних иницијатива. Стога је 
категорија са бројем до 2 запослена радника најзаступљенија. 

• Локали који су отворени током првих година пост-
социјалистичког периода, код којих су закупци заправо 
једини запослени, раде у континуитету од отварања, без 
обзира којој од подјединица припадају.



ФИЗИЧКИ И СОЦИОЕКОНОМСКИ УТИЦАЈ

У одсуству било какве регулативе у смислу дефинисања 
архитектонског израза као што су изглед, димензије и 
материјализација портала, надстрешница, рекламних паноа 
итд., очигледно је значајно нарушавање постојећег 
урбанистичко-архитектонског идентитета. Трансформација 
простора у приземљу зграда је у великој мери допринела 
естетској деградацији како појединачних зграда, тако и читавих 
суседстава. 

Булевар Немањића
Извор: Vasilevska, Milanovic, Nikolic, Vranic&Milojkovic, 2015



У већини случајева појава феномена ГК је довела до губљењаа 
граница између пешачких и колских саобраћајница, што је у 
негативном смислу утицало на безбедност пешака. 
Такође, у одређеним областима је дошло до присвајања дела 
отворених јавних површина од стране власника локала (нпр. 
поплочавањем тротоара у зони улаза у продавнице и пословне 
просторе, израдом надстрешница, променом габарита 
постојећих објеката).
Ипак, без обзира на многе негативне утицаје, важно је нагласити 
да је овај феномен добро прихваћен од стране станара на 
читавом подручју, који су заправо најчешћи корисници услуга. 

Булевар Немањића,

Извор: Vasilevska, Milanovic, Nikolic, Vranic&Milojkovic, 2015



Институционални контекст

А – да ли је за изградњу локала била потребна 
дозвола Скупштине станара? 

Дозвола Скупштине станара за промену намене просторија била је обавезна у 
половини случајева, што се може повезати са периодом када је дошло до 
конверзије. Дозволе ове врсте биле су неопходне у периоду пре 2000. године, 
док касније није био случај. Када су у питању дозволе за рад, 91.11% свих ГК 
власника и/или корисника поседује све потребне дозволе добијене од 
локалних власти.
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Б- да ли локал поседује све дозволе за рад?



Поред јачања приватног предузетништва и потрошачке културе 
као израза глобализације и економске транзиције, чини се да су 
кључни фактори који су допринели настанку и виталности ГК као 
једног од основног вида урбане трансформације: 
(1) Одсуство конзистентног регулаторног оквира и недостатка 

стратешког приступа планском третману наслеђених 
стамбених подручја

(2) Релативно слаба надлежност локалних власти у погледу 
политике становања и урбанистичког планирања 

(3) Повећана улога приватног сектора
(4) Промене у области имовинских права власника некретнина 

ГК се свакако показао као један од израза стратегија социјалне 
еластичности и прилагођавања у пост-социјалистичком 
периоду 

Иако је ГК служио као модел који је допринео побољшању 
нивоа услуга на нивоу суседства, квалитет интервенција остаје 
(најблаже речено) под знаком питања



3.
Квантитативно и квалитативно смањење јавног 

отвореног простора

Стара Железничка Колонија,   Нишу,

Извор: аутори



Стамбено насеље Криве Ливаде Стамбено насеље у Дуваништу Стамбено насеље у Сомборској улици

Анализирана подручја
Три карактеристична случаја одабрана на основу два критеријума: 1) Различити 
периоди изградње стамбених подручија, и 2) Слични локациони предуслови 



Аспекти за процену 
карактеристика јавних 
отворених простора у 
стамбеним подручијима 

1 1 1 1



ПРВИ СЛУЧАЈ
Криве Ливаде

Стамбено наслеђе из 
социјалистичке 
прошлости



1) Комфор животне средине – средњи (ПДР директни утицај)
Контиунирано увођење нових садржаја и унутар блоковског 
саобраћаја, повећање буке и загађење ваздуха погоршавају 
квалитет животне средине

2) Безбедност и доступност- средња (ПДР директни утицај) 
Увођење нових улица и паркинга са делимичном 
диференцијацијом пешачког и моторног саобраћаја 
смањило је сигурност и безбедност корисника

3) Приватност – висока (ПДР директни утицај)
Упркос интервенцијама унутар блока и увођења 
комерцијалних активности, приватност је очувана у 
непосредној околини зграда

4) Друштвене активности – високе (ПДР индиректни утицај)
Због присуства различитих врста ЈОП, као што су спортски 
терени, игралишта и зелене површине које подржавају 
слободне активности, значајан ниво социјалне интеракције 
постоји

Карактеристике  - оцена стања 



ДРУГИ СЛУЧАЈ
Дуваниште

Изградња нових 
стамбених зграда у 
пост-
социјалистичком 
периоду,  на 
слободним 
површинама уз 
обод стамбеног 
насеља из 
социјалистичке 
прошлости



1) Комфор животне средине – средњи (ПДР директни утицај) 
Због високе стопе заузетости и посебно просторне 
организације овог подручја, удео ЈОПа је незадовољавајући. 
На нивоу парцеле, квалитет варира од веома високог до 
веома ниског

2) Безбедност и доступност- ниска (ПДР директни утицај) 
Безбедност и приступачност подручја је ниска (густа и 
интензивна употреба уличне мреже,  окупирање тротоара за 
паркинг), осим у случају Магдона, где је ниво безбедности и 
доступности висок.

3) Приватност – ниска (ПДР директни утицај)
Директна изложеност ЈОПа саобраћајницама и пешачким 
комуникацијама 

4) Друштвене активности – средњи (ПДР индиректни утицај)
Сем у случају комплекса Магдон, ниво друштвених 
интеракција је низак и примећене су углавном неопходне 
или опционе активности

Карактеристике  - оцена стања 



ТРЕЋИ СЛУЧАЈ
Сомборска

Нова стамбена 
изградња у периоду 
пост-социјализма, 
градска периферија



1) Комфор животне средине – низак (ПДР директни утицај) 
Висок степен заузетости који у појединим случајевима 
превазилази прописане норме; маргинални удео ЈОПа 

2) Безбедност и доступност- ниска (ПДР директни утицај) 
Потпуно одсуство диференцијације пешачког и моторног 
саобраћаја (са доминацијом моторног), неадекватна 
материјализација ЈОПа, непостојање урбане опреме (клупе и 
улично осветљење). Планирана унутурблоковска 
саобраћајница ће додатно утицати на смањење безбедност и

3) Приватност – ниска (ПДР директни утицај)
Упркос интервенцијама унутар блока и увођења 
комерцијалних активности, приватност је очувана у 
непосредној околини зграда

4) Друштвене активности – ниске (ПДР индиректни утицај)
Маргинални удео ЈОПа, низак ниво безбедности пешачког 
саобраћја, одсуство урбане опреме 

Карактеристике  - оцена стања 



Иако регулисане планским документима, 

трансформација постојећих стамбених насеља са 
вишеспратним зградама из социјалистичке прошлости 
и изградња нових стамбених насеља воде ка  
квантитативној и квалитативној редукцији ЈОПа 
примарно због: 

1)   Приватног власништава над парцелама у новим 
стамбеним подручјима, 

2)   Увођења нових активности, уз повећање степена 
заузетости и изграђености, и увођења 
унутарблоковског саобраћаја, и

3)   Повећања броја паркинга на рачун ЈОПа



Уочене су три главне тенденције третирања ЈОП-а у 
планским документима:

1)   Квантитативна и квалитативна редукција ЈОПа, 
2)   Свођење ЈОПа на ниво улице, и 
3)   Редукција/одсуство различитих типова ЈОПа, као 

што су игралишта за децу, простори за рекреацију 
и зелене површине (уколико су и регулисане 
планом, зелене површине су углавном сведене 
на зеленило у оквиру паркинг простора)

Овакав плански оквир може довести до регресивних промена у 
квалитету становања у наслеђеним стамбеним подручјима  (као и 
у новоизграђеним), у смислу смањења квалитета животне 
средине, безбедности и приватности, као и смањења раѕличитих 
видова социјалних интеракција у оквиру ЈОП-а



У том смислу намеће се питање:  да ли тренутна планска пракса препознаје овај 
изазов као проблем? Ако препознаје, адекватни предлози још увек не постоје. 
Ако не препознаје, онда је опстанак ЈОПа у новим и постојећим стамбеним 
подручјима неизвестан. 

Улица Страхињића Бана
Извор: аутори



ХВАЛА НА 
ПАЖЊИ


