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ТЕРИТОРИЈАЛНОСТ је појам који се најпре повезује са начином на који људи 
употребљавају земљиште, уређују своје односе у простору и приписују значење месту.  
 
 

КУЋА КОНТРОЛИШЕ ДЕО ПРОСТОРА КОЈИ ЗАХВАТА ЧИНЕЋИ ГА ПОДОБНИМ ЗА АКТИВНОСТИ КОЈИМА ЈЕ НАМЕЊЕНА 



Територијалним понашањем се тежи ка структуирању простора – са једне стране се 
дефинишу целине простора одређеним границама, а са друге стране се разрешавају 
односи припадања и власништва (Гаковић 1991: 48–49). 
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Уместо власништва над земљом, предуслов за територијално понашање  
је настојање појединца или групе да утичу на односе других.  
 
Територијалност је моћна географска стратегија  
за контролисање људи и ствари  
путем контролисања подручја. (Robert David Sack) 
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У генези речи својина – proprietas показује да је тек укључивањем и/или искључивањем 
другог – присуство другог и рестрикција његовог приступа услов постојања својине и једна 
од одлика територијалности (Бојанић 2009: 57).  

 



Оскар Њумен (Oscar Newman)  је у концепту одбрањивог простора показао како су 
територијалност и појединачне куће и групације породичних кућа кроз историју, увек 
добијале архитектурални израз. 
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Територијално одређење простора у насељу  
одражава подручја утицаја његових становника.  
 



Позиција прозора је таква да омогућава  
неспутано надгледање спољашњих и унутрашњих јавних простора 
у непосредном окружењу.  
 



Уместо да формирање насеља буде чин повлачења, овакав план снажи становнике у 
њиховом испољавању бриге како за сопствени домен тако и за улице и околне 
активности.  
 
 
Стамбени комплекс штити улицу исто као што штити себе, односно, своју територију. 
Живот саме улице заузврат помаже заштити комплекса.  
 
 
Појединачне бриге становника су у складу са бригом за ширу заједницу.  
(Defensible space design). 



Ово се успоставља тако што се стамбено окружење (од стамбене јединице до ободних 

саобраћајница) јасно подели на зоне према којима припадајући становници са лакоћом 

заузимају став власника (да имају право и моћ да управљају променама у окружењу). 



ТЕРИТОРИЈАЛНОСТ  
1 – ИНДИВИДУАЛНА 
2 – ГРУПЕ 
3 – ШИРЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
4 – ГРАДА 
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Концепт одбрањивог простора (Oscar Newman 1972)  



Јединица суседства је јединица планирања града Кларенс Артур 
Пери (1929)   
(извор: http://en.wikipedia.org/wiki/File:New_York_Regional_Survey,_Vol_ 
7.jpg   приступљено априла 2011) 

Реконцептуализација Перијевог обрасца суседства према Дуанију и 
Платер-Зиберковој, 1997  
(извор: LECESE & MCCORMICK 1999) 
 



Суседства су повезана у кварт, квартови су повезани у 
град; Активности су доступне према дијаграму у чијем 
центру је стамбена јединица  (Пема Urban Task Force 
1998) 



(Robinson 2006: 163) 

ТЕРИТОРИЈАЛНИ ГРАДИЈЕНТ 

интимна   0,3–4,5 m 
лична   0,3–7,5 m 
приватна  0,3–12 m 
полуприватна  0,3–30 m 
полујавна  0,3–90 m 
јавна–локална  0,3–152,5 m  
јавна–градска  преко 152,5 m 

5-30 дом. 
30-100 дом. 

ГРАДСКЕ СЛУЖБЕ 

ЛОКАЛНА УПРАВА 

СТАНОВНИЦИ ЈЕДНЕ УЛИЦЕ ИЛИ БЛОКА 

ВЛАСНИЦИ И СТАНАРИ 

ГРУПА, ДОМАЋИНСТВО 

ПОЈЕДИНАЦ/један члан групе, домаћинства 

индивидуално 

НАДЛЕЖНОСТ 



полуприватни домени су простори директно припојени приватним поседима.  
То су простори којима је приступ могућ уз дозволу власника или станара.  
 
контрола ове зоне је у домену становника који живе у једном вишепородичном објекту 
или суседним породичним кућама.  
 
 
 
 

Улаз  

 
 

Трем 

Предбашта 
 



 
 
 
 
полујавни или простор суседства у којем се може затећи свако ко има разлог да буде ту, 
али са тим да становници имају контролу над тим простором и да се могу супротставити 
присуству непожељних лица (контрола ове зоне је у домену становника једне улице или 
блока).  
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Територијални градијент суседства на периферији у ужем центру 
града (извор: Read 2001: 8–9) 
 



ТЕРИТОРИЈАЛНОСТ 
СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
Територијална и 
административна јединица 
града 
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Stambena zajednica  (1958) Porodica i domaćinstvo 1958. (ur. Vojko Novak), Ljubljana: „Gospodarsko razstavišče” 





Arhitekte Tepeš, Gredelj (konkurs 1965);  Mišković, Glavički (1966.) 

115 ha, 9.000 stanova, 32.000 stanovnika 
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ЈАВНО ОСТАЛО ЈАВНО 

















ИЗОЛАЦИЈА 
 

Зидови 
Велика растојања 

Вишеструки нивои 
Усмеравање од других 

КОНТАКТ 
 
Без зидова 
Мала растојања 
Један ниво 
Усмеравање ка другима 

ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛИЗИНЕ  







































ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР  

КОНЦЕПТИ ЗАЈЕДНИШТВА 
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