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ЗБОРНИК РАДОВА ЈЕ ШТАМПАН УЗ ПОДРШКУ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
ИЗДАВАЧ ЗАДРЖАВА СВА ПРАВА: РЕПРОДУКЦИЈА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА

ПРЕДГОВОР

Поштоване колегинице и колеге, урбанисти и планери,
Међународна конференција „17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним
подацима“ одржава се и ове године у нешто измењеном термину и у измењеним околностима.
Разлог је познат: пандемија вируса Kовид-19. Позитивни трендови, које дугујемо процесу
имунизације, настављају се, те се надам да ћемо се врло брзо вратити редовном начину
живота и рада. Као што видите, формат летње школе је промењен; садашњи назив
'Међународна конференција' говори да смо прихватили оно што школа већ одавно јесте –
најзначајнији стручни скуп из области урбанизма у региону. Велики број пријављених,
квалитетних радова говори о потреби презентовања онога што је урађено на теоријском и
практичном пољу, говори о помацима у, генерално гледано, области планирања, као и о
сталном напретку које је евидентан у раду колега из Републичког геодетског завода. Надам
се да ће се ове позитивне тенденције наставити.
Добро дошли на летњу школу!
Др Александар Јевтић, дипл.инж.грађ.
Председник
Удружења урбаниста Србије
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ПОСТ COVID-19 БЕОГРАД: У СУСРЕТ ГУП-у 2041

Резиме: Kриза у градовима изазвана пандемијом COVID-19 подстакла је научну и професионалну
заједницу широм света на преиспитивање својих веровања у добру форму града и сврху планирања. У
кратком року је развијен широк фронт размене идеја и предлога решења који се могу свести на неколико
кључних смерница развоја града: а) увећање зеленила, отворених и рекреативних простора, б) повећање
простора за пешачко и бициклистичко кретање, ц) увећање комфора стамбеног простора за додатне
активности, д) подстицање економске независности и локалних послова, е) приступачност основних
градских сервиса и ф) подизање еколошког квалитета простора. Наведени предлози развојних смерница
послужили су као инспирација за промишљање могућих праваца будућег развоја Београда, ослањајући се
на актуелну одлуку градске управе о изради новог Генералног урбанистичког плана – ГУП-а 2041.
Проучавање нових смерница и покушај њихове адаптације могућностима будућег развоја Београда је
било предмет рада на курсу Урбана анализа и планирање на 3.години основних студија на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду. У раду ће бити приказани најуспешнији
резултати рада студената као и резултати рада амбициозних студената који су, инспирисани радом
на курсу, учествовали и на студентском такмичењу под називом Изазов COVID-19, организованом од
стране British Council Serbiа. На основу креираних предлога, на крају рада ће бити дат сумарни приказ
препорука као инспирација за промишљање будућег развоја Београда.
Кључне речи: пандемија COVID-19, образовање за урбане планере, стратешке смернице, ГУП, Београд
The crisis in cities caused by the COVID-19 pandemic has encouraged the scientific and professional community
around the globe to reconsider their beliefs in the good city form and the planning purpose. In a short amount of
time, a broad front of exchange of ideas and proposals has been developed, which can be summarized to several
fundamental city development principles: a) increasing greenery, open and recreational spaces, b) increasing
pedestrian and bicycle space, c) increasing housing comfort for additional activities, e) encouraging economic
independence and local economy, e) increasing accessibility of essential city services and f) raising the
environmental quality of space. These development guidelines served as an inspiration for considering possible
directions for future development of Belgrade, relying on the city administration's current decision to develop a new
General Urban Plan - GUP 2041. Studying new guidelines and adapting them to Belgrade's future development
was the subject of the course Urban Analysis and Planning in the 3rd year of Bachelor studies at the Faculty of
Architecture, University of Belgrade. The paper will present the most successful results of the students' work as
well as the results of the work of ambitious students who, inspired by the work on the course, participated in the
student competition titled COVID-19 Challenge, organized by the British Council Serbia. Based on the created
proposals, at the end of the paper, a summary of the recommendations will be given as inspiration for thinking
about Belgrade's future development.
Keywords: COVID-19 pandemic, education for urban planners, strategic guidelines, GUP, Belgrade

УВОД
Основе делатности урбанистичког планирања на Архитектонском факултету Универзитета у
Београду се уче на курсу Урбана анализа и планирање који је позициониран на 3. години
Основних академских студија Архитектура и Интегрисаних академских студија Архитектура. Kурс
је, у општем смислу, усмерен ка разумевању комплексности урбаног развоја у домену јавне
1
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интервенције. Тежиште курса је на уочавању, позиционирању и изучавању суштине проблема у
урбаном развоју, као и дефинисању и анализи проблема у односу на могуће правце њиховог
решавања. Оријентација ка проучавању проблема усмерава сагледавање комплексности
феномена развоја града пре свега кроз друштвена питања. На тај начин се корпус инжењерских
знања и вештина допуњује способностима препознавања не техничких аспеката проблема,
интеракције између просторних и не просторних аспеката и на основу тога креирања могућих
решења (Lehmann et al., 2008). То је у складу са најновијим трендовима образовања за
планерску делатност која напушта традиционално уско фокусирано поље засновано на
техничком дизајну и креће се ка сферама политика и управљања процесима (Frank et al., 2014).
Овако постављена настава на курсу је директно усмерена ка развоју компетенција за акцију и
трагање за адекватним одговорима на сложене друштвене, економске и еколошке изазове са
којима се суочавају савремени градови и друштва. Утемељена је у агендама које већ деценијама
уназад промовишу принципе одрживог развоја у оквиру планерске делатности (UN, 1992;
AESOP, 1995). Последњих година се нарочито наглашава важност појединца и његових
способности за ангажовање и преузимање активне улоге у суочавању и решавању глобалних
изазова у циљу стварања праведнијег, мирнијег, толерантнијег, инклузивнијег, сигурнијег и
одрживијег света (UN, 2015; UNESCO 2014, 2017). Стога је један од важнијих задатака курса
подстицање критичког и креативног мишљења које оспособљава студенте за стручно деловање
у конципирању алтернативних путева развоја градова будућности.
Огромна неизвесност коју је донела једна од највећих светских криза јавног здравља изазвана
пандемијом COVID-19, производећи негативне последице по људски живот, благостање и начин
живота, поставила је у фокус посматрања урбано окружење. То је директно покренуло процес
преиспитивања добре форме града, начина на који се планирању градови широм света, као и
саме сврхе планирања. Уједно, створена је и прилика за планерску професију да предузме
водећу улогу и покрене одговарајуће акције ка стварању праведних, отпорних и одрживих
градова.
Специфична питања развоја града у условима неизвесности, односно промишљање
професионалних одговора на кризу живота у градовима услед пандемије изазване корона
вирусом, су послужила као полазиште за реализацију курса Урбана анализа и планирање у
школској 2020/21. години. Ослонац су представљали предлози стратешких смерница развијени у
оквиру међународне професионалне заједнице током првих месеци пандемије. Kао полигон за
проверу изабраних стратешких смерница је постављен процес израде новог Генералног
урбанистичког плана Београда ГУП-а 2041. Насловна тема курса школске 2020/21. године је
била: ПОСТ COVID-19 БЕОГРАД: У СУСРЕТ ГУП-у 2041.
НОВЕ СТРАТЕШКЕ СМЕРНИЦЕ
Од самог почетка пандемије, међународна професионална заједница је покренула широки фронт
промишљања адекватних одговора на новонастале изазове у градовима. Након осмишљавања
краткорочних одговора оријентисаних ка проблемима социјалног дистанцирања, радних места и
путовања на посао, рањивих група, пружања локалних услуга, подршке пословању и сл.,
међународна професионална заједница се окренула осмишљавању дугорочних стратегија
опоравка у циљу постизања квалитетнијег живота уз очување продуктивности, социјалне
инклузије и животне средине. У наставку рада биће дат преглед стратешких смерница неколико
угледних професионалних организација за развој градова након COVID-19 пандемије: Програм
Уједињених нација за људска насеља - UN Habitat, Организација Уједињених нација за
образовање, науку и културу – UNESCO, Организација за економску сарадњу и развој – OECD и
Европски савет просторних планера - ECTP (Табела 1.).
UN HABITAT - Смернице за просторно планирање током COVID-19 (Spatial Planning Guidelines
during COVID-19). UN Habitat, као кључни програм Уједињених Нација основан још давне 1978.
године, усмерен је ка промоцији друштвено и еколошки одрживих заједница и градова са циљем
пружања адекватног смештаја за све. Током COVID-19 пандемије је своје снаге усмерио ка
пружању помоћи градовима да се припреме за будуће таласе пандемије, али и опреме за борбу
против трајних друштвених и економских последица које се очекују. У фокусу ове организације су
нарочито насеља људи који живе у сиромаштву, као и заједнице које су рањиве на брзе промене
и поремећаје. У домену просторног и урбанистичког планирања, UN Habitat је понудио сет
смерница за краткорочне, средњорочне и дугорочне мере планирања и опоравка након COVID19 пандемије (UN HABITAT, 2020). Иако су специфициране за различите просторне нивое
(регионални и градски ниво, ниво суседства и ниво зграде), предложене мере су међусобно
повезане и подједнако релевантне за друштвену, економску и еколошку одрживост.
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UNESCO – Урбана решења: Учење из одговора градова на COVID-19 (Urban solutions:
Learning from cities’ responses to COVID-19). У оквиру UNESCO организације, темом планирања
градова након COVID-19 пандемије се бавила UNESCO платформа градова (UNESCO Cities
Platform - UCP), коју чине осам градских мрежа и програма. Циљ ове платформе је ширење
искустава и знања, као и развијање ефикасних урбаних решења и акција које могу помоћи
градовима да реализују своје визије развоја. Преко ове платформе UNESCO је промовисао
подршку градским управама у ублажавању утицаја кризе изазване COVID-19 пандемијом.
Организован је скуп са циљем повезивања различитих заинтересованих страна у напорима за
преобликовање урбаних политика и планова, као и развој локалних акција и пракси након кризе.
Конкретни резултати и размишљања су систематизовани у осам тема.
OECD - Одговори политика на корона вирус (COVID-19): Одговори градских политика
(Policy Responses to Coronavirus (COVID-19): Cities policy responses). Неколико радних тела у
оквиру организације OECD (Центар за предузетништво, мала и средња предузећа, регионе и
градове, Радна група за урбану политику и Иницијатива градоначелника за инклузивни раст) је
понудило сет мера управама градова за опоравак од економске и друштвене кризе изазване
COVID-19 пандемијом. Продуковани документ се ослања на већ постојеће стратегије
усмеравања развоја градова у правцу развоја резилијентности. Наглашена је потреба за
убрзаним преласком на нову урбану парадигму ка инклузивним, зеленим и паметним градовима.
COVID-19 пандемија се уједно посматра и као потенцијал за изградњу „нове нормалности“ у
градовима, тежећи смањењу рањивости економских, друштвених и еколошких система.
ECTP - RE-START- EUROPE декларација за инклузивну и праведну пост-ковид будућност
свих заједница (RE-START- EUROPE ECTP-CEU 2020 declaration for an inclusive and just postcovid future for all communities). Европски савет просторних планера (European Council of Spatial
Planners - ECTP), као кровна организација професионалних асоцијација и института за
планирање из 24 европске земље, објавио је декларацију која поставља принципе за
превазилажење COVID-19 кризе путем планирања за праведни опоравак широм Европе, уз
ослањање на шире програме резилијентности, обнове и раста. Три основна слогана развијена у
оквиру ECTP-CEU дефинисана су као 1) GO LONG-TERM – Размишљати дугорочно (у контексту
SDG циљева), 2) GO BIG – Размишљати о великим променама (у контексту резилијентности и
повезаности) и 3) GO LOCAL - Размишљати локално (у контексту демократских процеса).
Табела 1. Преглед стратешких смерница за планирање градова изабраних експертских
организација: UN HABITAT, UNESCO, OECD и ECTP-CEU
ПРЕДЛОГ МЕРЕ
СВРХА МЕРЕ
1. UN HABITAT - Смернице за просторно планирање током COVID-19
Регионални ниво
Појачати везе између урбаних и
 у циљу обезбеђења протока роба, услуга и људи
руралних подручја
Оснажити градове средње и мале
 у циљу побољшања квалитета услуга и економских
величине
могућности
Ојачати плаво-зелене мреже у
 у циљу смањења рањивости природних станишта
градовима и регионима
Ниво града
Урбану
форму
ускладити
са  у
циљу
ефикасног
опслуживања
већег
броја
полицентричним развојем функција
становништва уз могућност благовременог реаговања и
спровођења мера дистанцирања
Промовисати
компактну
урбану  као одрживи и резилијентан модел
форму са мешовитом употребом
земљишта
Пажљиво
планирати
густину  уз обезбеђење довољног животног стандарда, приступа
насељености
адекватним основним услугама и отвореним просторима
Кретање базирати на јавном превозу  у циљу постизања сигурности, приступачности и
као јавној услузи
поузданости за све грађане
Обезбедити право на становање
 у циљу осигурања стабилности и достојанства
становника
Осигурати једнак приступ основним  као што су вода, канализација и одлагање отпада;
услугама
социјалне услуге (образовне, здравствене, културне и
рекреативне); издржљива дигитална инфраструктура
Ниво суседства
Планирати комбиноване и компактне  које омогућавају задовољавање основих потреба у кругу
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градске четврти
од 15 минута хода
Неформална насеља и сламове  у циљу јачања сигурности становника
претворити у отпорне четврти
Дизајнирати
флексибилне
јавне  у циљу омогућавања становницима боравак у отвореном
просторе и улице
простору уз истовремено одржавање физичке дистанце
Промовисати урбану пољопривреду  у циљу обезбеђења прелазног решења у ситуацијама
као и баште на крововима
прехрамбене кризе
Ниво зграде
Уврстити приступачност отвореном  у циљу проширења функција стамбеног простора
простору у минималне стандарде
Подстицати енергетску ефикасност
 у циљу постизања одрживе градње
UNESCO – Урбана решења: Учење из одговора градова на COVID-19
Решавање друштвених неједнакости  као одговор на чињеницу да је пандемија несразмерно
погодила најугроженије и маргинализоване групе
Локализација урбаног реаговања и  као одговор на проблем ефикасности и надлежности за
опоравка у ванредним ситуацијама
реаговање у ванредним ситуацијама на националном
нивоу
Повећана улагања у јавне услуге
 као одговор на чињеницу да је пандемија открила
последице вишедеценијског смањеног улагања у јавне
услуге
Градови за свакодневни живот који  као одговор на проблем отуђености у градовима и
људе стављају на прво место
доминацију друштва заснованог на економији уместо
друштва заснованог на људима,
Култура и креативност као средство  као одговор на чињеницу да су градови срж културног
интеграције људи
живота, те да препознавање културних вредности може
помоћи у обликовању инклузивних градова
Градови као места повезивања
 као одговор на чињеницу да градови имају повезујућу
улогу, али уједно захтевају сигурност контаката
Улагање у зеленије и климатски  као одговор на чињеницу да градови не испуњавају свој
отпорније градове
потенцијал у погледу смањења утицаја климатских
промена
Локализовани и разноврсни градски  као одговор на проблем снажне погођености глобалног
туризам
туризма пандемијом
OECD - Одговори политика на корона вирус (COVID-19): Одговори градских политика
Инклузивни опоравак
Локална
пословна
подршка
и  у циљу развоја локално прилагођених стратегија
запошљавање
опоравка, подстицања локалне економије јавним
улагањима и подршке малим и средњим предузећима
Приступачна стамбена изградња и  покретање јавних инвестиција за проширење понуде
обнова
адекватног и приступачног стана, као и побољшање
угрожених насеља
Подршка угроженом становништву
 кроз развој дугорочних стратегија и инвестиционих
планова посебно усмерених на помоћ угроженим
сегментима заједница, укључујући децу, бескућнике,
имигранте и младе
Зелени опоравак
Одржива урбана мобилност
 улагање у инфраструктуру активне мобилности попут
бициклистичких стаза; побољшање сигурности и
приступачности јавног превоза; могућност транспорта у
малим емисијама попут електричних возила и скутера
Енергетска ефикасност
 улагање у енергетску ефикасност и накнадну уградњу
директно утиче на стварање нових радних места и
економске активности у грађевинском сектору
Паметан опоравак
Дигитализација градских сервиса
 проширење понуде паметних градских алата у циљу
олакшања и увођења нових животних навика
Опоравак у туризма, култури и креативној индустрији
Развој туризма ка одрживом моделу
 преусмеравање са туризма великих размера на туризам
културе и породичних модела
Улагање у културу и креативне  подстицај локалним местима уметничког стваралаштва,
индустрије
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радним местима уметника и независној културној сцени
Холистичке стратегије за урбану резилијентност
Смањење рањивости и неједнакости  операционализација постојећих глобалних агенди кроз
стратегије опоравка
ECTP-RE-START EUROPE декларација за инклузивну и праведну пост-ковид будућност свих
заједница
Обнављање европске производне  у циљу стварања резилијентности економске основе и
економије
боље припремљености заједнице за будуће економске
шокове
Одржавање
урбане
густине
у  у циљу постизања одрживости
границама одрживости
Скратити и диверзификовти ланце  у
циљу
искоришћавања
предности
у
домену
снабдевања
истраживања и развоја
Развити фундаменталну економију
 у циљу јачања и оснаживања заједнице
Декарбонизовати
енергетске
и  у циљу обнављања постојећих обавеза према
индустријске системе
транспортним
и
енергетским
мрежама
без
угљендиоксида
Побољшати
повезаност  у циљу стварања праведне и равноправне Европе у
маргинализо-ваних заједница унутар
складу са Циљевима одрживог развоја и Нове Лајпцишке
региона и шире
повеље
Вредновати екосистеме, посебно  у циљу поновног враћање принципима Нове урбане
јавни простор и повратити губитке у
агенде UN-HABITAT-а за добробит својих грађана,
биодиверзитету
одржавање виталних екосистема и борбу против
климатских промена

Стратешке смернице за опоравак градова након COVID -19 пандемије су доминантно усмерене
ка проблематизовању просторних исхода друштвених аспеката урбаног развоја. Позициониране
су у оквиру домена развојних политика и управљања процесима. Њихово промишљање захтева
дубоко познавање друштвених проблема, развојног контекста и комплексне међузависности
узрочно-последичних фактора. Оно уједно обједињује циљеве економског развоја, еколошке
одрживости и социјалне кохезије у промишљању перспектива и могућности развоја градова.
СТУДЕНТСКИ РАДОВИ
Студентски радови продуковани на курсу
Приказане стратешке смернице су послужиле као полазиште за формирање студентских
задатака на курсу. На основу увида у стратешке смернице, студенти су у оквиру мањих група,
бирали теме за истраживање, односно проблем у одвијању урбаних активности услед околности
изазваних COVID-19 пандемијом. У односу на изабране теме/проблеме, студенти су направили
одабир примера идеја и решења из светске праксе и кроз њихову детаљну анализу, генерисали
елементе за примену на територију Београда. Конкретна примена је обухватала различите
територијалне нивое: ниво метрополитенског подручја (макро ниво), ниво ужег градског подручја
(мезо ниво) и ниво суседства (микро ниво). У Табели 2 је дат преглед студентских радова кроз
компаративни приказ изабраних тема, анализираних примера светске праксе и предлога њихове
примене.
Табела 2. Упоредни преглед тема, анализираних примера и предлога примене на Београд
Тема
1. Отпад –
проблеми и
решења

2. Кретање
у
отвореним
градским
просторима

Примери
 Макро: Систем разврставања
отпада и закони, Берн,
Швајцарска
 Микро: Употреба отпада као
горива, Kopenhil, Копенхаген,
Данска
 Макро: Привремене
бициклистичке стазе, Манчестер,
Лестер, УК
 Мезо: Стварање додатног
простора за пешаке, Окланд,
Нови Зеланд

Примена – Београд 2041
 Макро: Систем нових рециклажних
станица
 Микро: Изградња спалионице и
мултифункционалног центра на Ади Хуји
 Макро: Развијање нове бициклистичке
мреже на нивоу града / сталне и
привремене
 Мезо: Смањење брзине, ограничење
приватног колског саобраћаја, привремене
бициклистичке и пешачке стазе, Стари
85

I Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним

 Микро: Нови план за
проширење бициклистичких
стаза
 Микро: Cura bolnice, САД
 Adapta 50super real, Мадрид,
Шпанија
 Leishenshan Hospital, Вухан,
Кина

3.
Здравље:
Проблеми
смештаја
оболелих
од COVID19
4.
 Макро: Post Covid-19 master
Реорганизаplan, Тирана, Албанија
ција
 Мезо: Parc de la distance, Беч,
отворених
Аустрија
рекреативни  Микро: Domino park, Њујорк,
х простора
САД
5. Утицај
 Макро: Сепарација трасе
трамвајског
трамваја, Квебек, Канада
саобраћаја
 Мезо: Промишљање просторног
на
распореда станица, Батинда,
урбанистичк Индија
у слику
 Микро: Физичко дистанцирање
града
као основна водиља дизајна, The
island, Хонг Конг; Pasarella,
Милано, Италија
6.
 Макро: Пројекат мобилних
Бескућништ
станица у Лос Анђелесу, САД
во у доба
 Мезо: Хијерархија смештаја
пандемије
бескућника, Get everyone in,
Лондон
 Микро: Radar – мали простори
за брзо уточиште, Мексико;
Ревитали-зација
термоелектране, Београд
7.
 Макро: Складиштење робе,
Снабдевањ
Кина
е
 Мезо: Трансформација и
електронска куповина у метро
станицама, Сеул, Северна
Кореја
 Микро: Локалне микро пијаце –
Hyperlocal, Ротердам, Холандија
8. Реоргани-  Микро: Пројектовање радног
зација
простора на отвореном, околина
пословних
Мадрида, Шпанија;
простора
 Пренамена 12-спратне зграде,
Едмонтон, Канада
9. Јавни
зелени
простори у
доба
пандемије
10.
Класификација и
поновна
употреба
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Град
 Микро: Преобликовање раскрсница
 Макро: Дефинисање плана адаптације
објеката у привремене болнице
 Микро: Постављање привремених
капсула/јединица на парцели КБЦ
Бежанијска коса, реорганизација
Земунске болнице
 Макро: Проширење мреже
бициклистичког саобраћаја на нивоу
града
 Мезо и Микро: Вертикална сепарација
кретања и мултифункционално уређење
простора код саобраћајних петљи, Мост
на Ади
 Макро: Проширење капацитета мреже
трамвајског саобраћаја
 Микро: Проширење капацитета
стајалишта

 Микро: The invisible facemask,
Сеул, Северна Кореја Реорганизација парка;
 Domino park, Њујорк, САД

 Макро: Формирање мрежа јединица за
тестирање и основну хигијену
 Мезо: Пренамена недовољно
искоришћених објеката за смештај
бескућника (Huawei зграда, Хотел М,
Памучни комбинат)
 Микро: Временско ограничење и
зонирање кретања и задржавања
мобилних јединица
 Макро: Децентрализација нових
магацинских простора у односу на
обилазницу
 Мезо: Имплементација виртуелних
продавница (станице Бг воза и подземни
пролази)
 Микро: Имплементација микропијаца у
зависности од типологије градског блока
 Макро: Децентрализација активности рада
 Мезо: Реорганизација простора Airport Cityja у функцији привременог становања и
едукације
 Микро: Рад на отвореном, обезбеђење
бољих микроклиматских услова за рад
 Макро: Умрежавање зелених површина
на нивоу града
 Мезо и Микро: Реорганизација
Ташмајданског и Пионирског парка

 Макро: Систем управљања
отпадом, Кина
 Мезо: Коришћење отпада за
производњу ђубрива,

 Макро: Децентрализација, редовно
сакупљање отпада, постављање нових
рециклажних места,
 Мезо: Реорганизација градског блока око
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отпада

11.
Уметност у
доба
пандемије

12.
Планирање
гробља

13.
Рекреација
и
одмор:
зелене
површине и
COVID-19

14.
Образовањ
е у доба
пандемије
15. Градови
са ниском
емисијом
угљеника
16. Кретање
– пешачки
саобраћај

17.
Ефикасније
коришћење
браунфилд
а

Камикатсу, Јапан

Клиничког центра Србије
 Микро: „Донеси своје ресурсе“ на нивоу
месне заједнице, постављање паметних
канти
 Микро: Музеј уметности, Тел
 Макро: Планирање нових објеката
Авив; Drive in биоскоп у Торонту
културе и Укључивање неформалних
и Лос Анђелесу; Филмски
простора културе (Цетињска, Дорћол
фестивал у Вирџинији; Бехајн
плац, Пароброд, Нови Биоскоп Звезда,
Берлин, Немачка; Меха 3д
Магацин у Краљевић Марка)
принт, Куртиба, Колумбија;
 Мезо и микро: Активирање отвореног
Библиотека Каунас, Литванија
простора око Музеја Савремене
уметности
 Макро и мезо: Планирање
 Макро: Адаптирање паркова и
гробља у складу са природом,
формирање еколошки прихватљивих
децентрализа-ција, Spar-jarva,
гробница, Дефинисање надлежности,
промена и усклађивање правила
Стокхолм, Шведска
 Микро: Queen Оf Heaven, Њујорк, уређења
 Мезо: Пренамена дела Звездарске шуме
САД
 Макро: Стратегија зелених
 Макро: Стратегија зелених кровова и
кровова, Хамбург, Немачка;
озлењавања на нивоу Старог града
Природа без гужве, Нант,
 Мезо: Увођење једносмерног кретања на
Француска
Калемегдану за време пандемије,
 Микро: Шатори као учионице на
Уређење простора око Музеја Савремене
отвореном, УК; Infection free
уметности
playground, Берлин, Немачка;
 Микро: Постављање игралишта у Блоку
Domino park, Њујорк, САД
23 и учионица на отвореном на
Ташмајдану
 Микро: C-mine Genk, обнова
 Макро и мезо: Увођење алтернативних
старе рударске локације, Генк,
простора и монтажних објеката за
Белгија;
образовање у Земунском Парку.
 PSF-New front porch – учење на
 Микро: Унапређење услова у
отвореном
учионицама
 Макро: Замена горива ЈГП-а,
 Макро: Ширење мреже електропуњача
пројекат Zero, Данска
на нивоу града
 Мезо: Asian Games Park,
 Мезо: Уређење простора линијског парка
Хангџоу, Кина
 Микро: Ветро-паркови, Данска
 Макро: Проширење постојећих
 Макро: Делимично и потпуно укидање
капацитета, Торонто, Канада
колског саобраћаја
 Мезо и микро: Проширење
 Микро: Промена режима коришћења
ресторана и наставе на простор
Његошеве улице
улице, Бруклин, Њујорк, САД
 Микро: Деконтаминација
 Микро: Примена nature control концепта
земљишта и увођење нових
на просторима Доњег Дорћола, Ади Хуји,
намена: Ladnschaftspark,
БИП пивари, Старом Сајмишту, ИМТ
Немачка, LX Factory, Лисабон,
блоку 64, Старој Шећерани, Фабрици 21.
Португал – рад, рекреација и
мај, Београдском памучном комбинату.
окупљање

Прегледом тема, уочава се настојање за решавањем проблема у домену 1) еколошког аспекта
(одговор на климатске промене, смањење загађења ваздуха кроз концепт одрживе мобилности,
рециклирање отпада, повећање капацитета и квалитета зелених простора), 2) социо-културног
аспекта (доступност основних садржаја, решавање последица друштвеног дистанцирања и
неједнакости, обезбеђење смештаја рањивих и маргинализованих група), 3) економског аспекта
(равномерна дистрибуција активности, побољшање система снабдевање), и 4) просторног
аспекта (одржива урбана густина, флексибилност простора, ефикасније коришћење
браунфилда).

87

I Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним

Студентски радови продуковани на такмичењу: Изазов COVID-19, British Council Serbia
У току трајања семестра и рада на задатку у оквиру курса, British Council Serbia је расписао
студентско такмичење под називом „Изазов COVID-19“, као део програма западног Балкана за
научно ангажовање (The Westerns Balkan Science Engagement Programme). Задатак такмичења је
био да се одабере одређени проблем на локалном или националном нивоу и понуди решење
кроз политике, конкретне акције и мере у оквиру две тематске области: а) јачање друштвене
правде и заштита најугроженијих и б) изградња отпорности на климатске промене. На такмичењу
су учествовали студенти основних и мастер студија из различитих научних области - право,
економија, пословање, образовање, језици, психологија, медицина и архитектура. Имајући у виду
да је настава доминантно била усмерена ка креирању предлога за развој Београда у условима
неизвесности, односно промишљању професионалних одговора на кризу живота у градовима
услед пандемије изазване COVID-19 вирусом, студентско такмичење је накнадно било уграђено
у наставни процес као опција за амбициозније студенте. За такмичење се пријавило 19
студената са курса подељених у осам група. Рад једне од група, под називом Plastic – not
fantastic је освојио прву награду. У наставку рада ће бити укратко приказано осам студентских
радова који су послати на студентско такмичење. Поред наслова рада, његове основне теме, дат
је и приказ основних елемената концепта (Табела 3.).
Табела 3. Упоредни преглед наслова рада, тема и концепата решења
Тема
1. More masks for less
masks
Проблем: масовна
продукција
медицинске опреме,
Циљ: Рационална
употреба медицинске
опреме
2. Номад
Проблем: смештај
људи на друштвеној
маргини,
Циљ: Креирање
привремених животних
простора за мигранте
3. Plastic non
fantastic
Проблем: загађење
пластиком и
неправилно одлагање
отпада,
Циљ: Проналажење
алтернатива
производима за
једнократну употребу
4. Supply Tower
Проблем: безбедно
становање и
обављање
свакодневних
функција
Циљ: Стварање нових
просторних решења
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Концепт решења
 Формирање система станица за одлагање медицинског отпада у
сарадњи приватног, јавног и цивилног сектора, праћен
субвенцијама, где је корисник активни учесник процеса
рециклаже.
 Препоруке за дизајн: модуларна конструкција, Локација: испред
јавних објеката (универзитета, школа) и просторима високе
фреквенције људи
 Затварање система кроз контролу трошења новца од
рециклираног материјала, првенствено на системе и постројења
за пречишћавање воде.
 Креирање привремених простора за живот (села) са монтажно
демонтажним и преносивим објектима
 Организовање система донација и промовисање система
волонтирања у пољу едукације за интеграцију миграната у
друштво
 Организовање система достављања хране и медицинске опреме
 Организовање легалног транспорта за мигранте
 Унапређење едукације на свим нивоима у циљу подизања свести
о тренутном еколошком стању (од основног до високог
образовања, курсеви за запослене у приватним и јавним
институцијама)
 Креирање еколошких решења за проналажење биоразградивих
алтернатива производима за једнократну употребу са дугорочним
позитивним ефектима на животну средину (нпр. AirX face masks
од предива за кафу и сребра)
 Креирање концептуалног модела безбедног становања
 Модуларно конципиране активности, уз остављање могућности
станарима да самостално изаберу одговарајући сет активности у
зависности од својих потреба (простори становања, рада,
рекреације и тд)
 Вертикална диференцијација активности и садржаја у кулама за
становање и комерцијалне садржаје.

Пост Covid-19 Београд: у сусрет ГУП-у 2041

5. Криза у оквиру
кризе
Проблем: Смештај и
заштита бескућника у
време пандемије
Циљ:
Системска
заштита
основних
људских права
6. Бескућништво vs.
COVID-19
Проблем: Смештај и
интеграција
бескућника
Циљ:
Активирање
мера
у
пољу
социјалне инклузије
7. Свест других
Проблем: друштвено
отуђење и себичност
Циљ:
постављање
јавних
сцена
на
отвореном

8. Human- inventor of
modern viruses
Проблем: Ширење
вируса
Циљ: Реорганизација
простора рада

 Креирање алтернативних јединица за изолацију у оквиру система
склоништа како би се ограничило ширење вируса
 Креирање нових простора у систему склоништа у форми
префабрикованих јединица за смештај бескућника и тестирање
заражених
 Промишљање материјализације јединица у складу са
истраживањима дужине задржавања вируса у зависности од
врсте материјала
 Формирање мера у домену социјалног становања, запослења,
адекватног медицинског третмана, едукације, смањења
друштвене дистанце, грађења поверења, активирања
друштвених мрежа, јачања жена, деце и младих који су на улици..
 Привремено коришћење простора који су неактивни због
преласка на рад од куће или смањења активности у туризму
(пословни објекти, хотели)
 Пренамена напуштених објеката у трајне смештајне јединице за
бескућнике
 Пружање помоћи младима у домену менталног здравља и
благостања
 Позивање на међугенерацијску солидарност, ангажовање младих
волонтера и организовање јавних излагања у сарадњи психолога
и психијатра, али и обичних људи који желе да поделе своје
искуства.
 Увођење вишесменског рада у циљу смањења броја људи у
објекту, али и решавања проблема када више чланова
домаћинства истовремено треба да ради, учи или студира од
куће.
 Реорганизација простора рада у односу на модул који омогућава
безбедну просторну дистанцу и социјалну интеракцију

Теме изабране за разраду у сврху учешћа на студентском такмичењу нису нужно везане за
задатке који су рађени у оквиру курса, али су инспирисане стеченим знањем. Уједно, резултат су
и услова из расписа конкурса, дефинисаних захтева и задате форме апликације. Обзиром на то,
не садрже нужно промишљање просторних аспеката, већ су усмерени ка стратешком
промишљању и концептуалним решењима у домену екологије, стамбених услова и економске
сигурности.
ЗАКЉУЧАК: ПРИЛОГ ПРОМИШЉАЊУ БУДУЋЕГ РАЗВОЈА БЕОГРАДА
Приказани резултати студентских радова на курсу Урбана анализа и планирање током школске
2020/21. године не претендују да пруже свеобухватан преглед најновијих сазнања са
међународне професионалне сцене, нити да успоставе обавезујући сет препорука за развој
Београда. Обзиром да је избор тема за разраду постављеног задатка на курсу, као и студентског
такмичења, био препуштен студентима према њиховим личним афинитетима, резултати до којих
се дошло се могу сматрати само својеврсним увидом у најновије тенденције развоја градова
услед урбане кризе изазване околностима COVID-19 пандемије. Они су произведени и
систематизовани на начин да кореспондирају са конкретним проблемима развоја Београда.
Стога наредни сет препорука треба посматрати као прилог промишљању будућег развоја
Београда, који се директно ослања на утврђене смернице угледних међународних
професионалних организација. Препоруке су уређене у складу са традиционалним начином
одређивања и дефинисања полазних основа генералног урбанистичког плана у оквиру планске
праксе у Београду. Структуру полазних основа генералног урбанистичког плана чине концепт
плана, који се утврђује у односу на изабрана стратешка опредељења, и потом циљеви уређења
са основним програмским елементима по секторским областима. У том смислу, препоруке су
усмерене на следеће: (1) Увећање зеленила, отворених и рекреативних простора
(Рекреативни простори – решења која доприносе флексибилности простора, омогућавају
повезивање становника, подстичу очување биодиверзитета; Јавни зелени простори – решења
која стављају човека у центар решења, обједињују плаво-зелене мреже, развијају климатски
одговорне просторе, негују екосистеме и развијају биодиверзитет), (2) Повећање простора за
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пешачко и бициклистичко кретање (Кретање – решења базирана на јавном превозу,
флексибилним саобраћајним коридорима, у складу са концептом мобилности, интермодалности
и еколошке одговорности; Пешачки саобраћај – решења базирана на флексибилним јавним
просторима, климатској отпорности, у складу са очувањем екосистема), (3) Увећање комфора
стамбеног простора за додатне активности (Приуштиво становање – решења базирана на
концепту „права на стан“, и једнаким приступом јавним услугама, солидарности, смањењем
рањивости и неједнакости маргинализованих група.), (4) Подстицање економске независности
и локалних послова (Снабдевање – решења заснована на промоцији комбинованих и
компактних градских четврти, брзој трансформабилности услуга, дигитализацији сервиса и
подстицају разноврсности; Пословање – решења која су усклађена са полицентричним развојем
града, јачањем локалних капацитета, подршком угроженом и маргинализованом становништву;
Браунфилди – решења заснована на промоцији компактне урбане форме, мешовитој употреби
земљишта, приступачној обнови, очувању урбане густине и промоцији биодиверзитета), (5)
Приступачност основних градских сервиса (Простори културе – решења заснована на
принципима приступачности, просторној флексибилности, интеграцији људи, подстицању
креативне индустрије, еколошке одговорности; Образовање – решења која промовишу принципе
приступачности, креативности и интегративности; Здравствене услуге – решења која осигуравају
једнак приступ свима, локално су дистрибуирана и савремена; Градска гробља – решења
заснована на концепту плаво-зелене инфраструктуре, климатске одговорности, очувању
екосистема и економске приступачности), (6) Подизање еколошког квалитета простора (Отпад
– решења која су приступачна, приуштива, климатски одговорна, технолошки осавремењена и
еколошки усклађена). Промишљање иновативних концепата, праваца и начина развоја градова у
будућности се, под утицајем кризе изазване COVID-19 пандемијом, изузетно убрзало. Најновије
идеје се везују за искораке у домену економије, где се промовишу нови развојни модели који
суштински мењају парадигму линеарне економије засноване на расту, ка регенеративној и
редистрибутивној економији (Raworth, 2017). У фокусу ових развојних модела су пре свега
друштвени (сиромаштво, неједнакост у задовољену основних потреба као што је образовање,
здравствена заштита, услуге, становање, право на рад,…) и еколошки проблеми (климатске
промене, загађење, губитак биодиверзитета, пренамена земљишта,…). Многи градови у свету су
се окренули имплементацији нових развојних модела и покренули процесе интензивних промена
у приступу развоја града са циљем стварања достојанственог и сигурног места за живот.
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