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РЕДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ПРО СТО РА УЛИ ЦЕ – ЕСТЕТ СКА 

И СОЦИ ЈАЛ НА ВРЕД НОСТ ТРАН СПОРТ НЕ  

ИНФРА СТРУК ТУ РЕ

Апстракт

Тежи ште рада јесу тран спорт ни инфра струк тур ни систе ми у зони гра да, као што су ауто-
путе ви, петље, интер мо дал на чво ри шта, посеб но из пери о да соци ја ли зма. Нај че шће 
нема ју дефи ни сан зна чај, као ни трет ман насле ђа, а исто вре ме но зау зи ма ју вели ке зоне 
гра да и важне су за његов даљи раз вој. При сут не су њихо ве тран сфор ма ци је и уло ге у 
кре и ра њу сва ко дне ви це јед ног гра да – њего вих поде ље но сти, мобил но сти и соци јал-
не кохе зи је, или фор ми ра ња пеј за жа искљу чи во еко ном ске вред но сти. При мер таквог 
систе ма код нас јесте град ски ауто-пут Е75 у ста ром делу Бео гра да, посеб но Мостар ска 
петља и Ауто ко ман да. 

Рад раз ма тра реде фи ни са ње про сто ра ауто-пута у град ском тки ву услед изме шта ња сао-
бра ћа ја изван гра да, посма тра ју ћи га изме ђу пеј за жа и кул тур ног насле ђа. Kао чини лац 
урба ног пеј за жа, oва врста инфра струк ту ре изме ни ће сво ју функ ци ју у кон тек сту стра-
те ги ја буду ћег раз во ја гра да, посеб но у усло ви ма изме ње не кате го ри за ци је ауто-пута. 
Пита ње иден ти те та про сто ра данас, као и кул тур них и исто риј ских сло је ва које је ова 
инфра струк ту ра обри са ла, поста је акту ел но.

Тео риј ским при сту пом и исто риј ским истра жи ва њем град ског про сто ра ауто-пута Е75 од 
пери о да њего вог пла ни ра ња и изград ње до данас, рад поку ша ва да дефи ни ше боље 
раз у ме ва ње таквог систе ма, посеб но у кон тек сту естет ских прак си које ути чу на урба ни 
пеј заж. Оста је отво ре но пита ње огра ни че ња интер вен ци је на самим инфра струк тур ним 
систе ми ма, као и у зони уз њих, у новом реде фи ни са ном систе му и про сто ру.

Кључ не речи: тран спорт на инфра струк ту ра, кул тур но насле ђе, тран сфор ма ци ја, 
естет ске прак се, урба ни пеј заж 
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REDE FI NING STRE ET SPA CE – AEST HE TIC AND SOCIAL 

VALUE OF TRAN SPORT INFRA STRUC TU RE 

Abstract

The focus of work is on tran sport infra struc tu re systems in the city zone, such as hig hways, 
loops, inter mo dal hubs, espe ci ally from the soci a list period. It usu ally doesn’t have a defi ned 
sig ni fi can ce, as well as the tre at ment of heri ta ge, and at the same time it occupy lar ge are as 
of the city and it is impor tant for its furt her deve lop ment. The re are its tran sfor ma ti ons and 
roles in cre a ting the everyday life of a city - its divi si ons, mobi lity and social cohe sion or the 
for ma tion of a lan dsca pe of exclu si vely eco no mic value. An exam ple of such a system in our 
coun try is the city hig hway E75 in the old part of Bel gra de, espe ci ally parts of the city named 
Mostar ska petlja and Auto ko man da. 

The paper con si ders the rede fi ni tion of the hig hway spa ce in the urban fabric due to the relo-
ca tion of traffi c out si de the city, obser ving it bet we en the lan dsca pe and the cul tu ral heri ta ge. 
As a fac tor of the urban lan dsca pe, this type of infra struc tu re will chan ge its fun ction in the 
con text of stra te gi es for the futu re deve lop ment of the city, espe ci ally in the con di ti ons of 
the chan ged cate go ri za tion of hig hway. The que sti on of the iden tity of spa ce today, as well 
as the cul tu ral and histo ri cal layers that this infra struc tu re has era sed, is beco ming topi cal. 

With a the o re ti cal appro ach and histo ri cal rese arch of the urban spa ce of the E75 hig hway 
from the period of its plan ning and con struc tion until today, the paper tri es to defi ne a bet ter 
under stan ding of such a system, espe ci ally in the con text of aest he tic prac ti ces that affect 
the urban lan dsca pe. The que sti on of limi ting the inter ven tion on the infra struc tu re systems 
them sel ves, as well as in the zone next to them, in the new rede fi ned system and spa ce, 
rema ins open.

Keywords: tran sport infra struc tu re, cul tu ral heri ta ge, tran sfor ma tion, aest he tic prac ti ces, 
urban lan dsca pe
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Увод 

Инфра струк ту ра у савре ме ном гра ду јесте про стор умре жа ва ња и пре пли та ња 
раз ли чи тих токо ва, али и нових зна че ња и вред но сти. Од свих инфра струк ту ра издва-
ја се тран спорт на, посеб но град ски ауто-пут, као она која је оста ла неде фи ни са на у 
сво јој транcформацији.

Исто ри ја путе ва учи нас да је насто ја ње да се напра ве лепи путе ви кон стан та: 
буле ва ри и аве ни је дизај ни ра ни за град. Данас се нала зи мо у оштрој супрот но сти са 
овим: недо ста је нам било какав кон цепт како би атрак тив ни ауто-пут у гра ду, при ла-
го ђен дана шњој брзи ни, тре ба ло да изгле да. Нема мо ника кву кон цеп ци ју савре ме ног 
буле ва ра, ауто-пута, аве ни је или тра ке ауто пу та. Позна ти су нам само туне ли, бари је ре 
про тив буке и сиро ма шни и муко трп ни поку ша ји да се ауто-цеста укро ти и пре ку је у 
град ску сао бра ћај ни цу.1

Јавља се потре ба за реде фи ни са њем про сто ра ауто-пута и њего вим понов ним 
чита њем у окви ру пеј за жа, као дела нео дво ји ве цели не којој при па да. Раз ма тра-
ње инфра струк ту ре као пеј за жа може се ока рак те ри са ти као објект но ори јен ти са ни 
при ступ, где је инфра струк ту ра обје кат, који се тре ти ра као интер ди сци пли нар ни 
кра јо бра зни дизајн с нагла ском на пеј за жи ма.2 Важност таквог трет ма на, тако ђе 
је упит на, има ју ћи у виду доми нант ност функ ци о нал но сти. Есте ти ка и сен зи би ли тет 
поку ша ва ју да пове жу функ ци о нал не аспек те инфра струк ту ре са ширим кон тек стом, 
ства ра ју ћи пеј заж.  

Пред мет рада јесу више ди мен зи о нал не ана ло ги је сагле да ва ња пеј за жа тран-
спорт не инфра струк ту ре. Циљ јесте дефи ни са ње пита ња очу ва ња иден ти те та таквог 
про сто ра у савре ме ном гра ду, где он доби ја поме ну та нова зна че ња и вред но сти. 

Пре ма Сало мо ну, син те тич ке тех ни ке есте ти ке и сен зи би ли те та пома жу нам да 
инфра струк ту ру схва ти мо као инте гри са ни део пеј за жа, а не као изо ло ва ну од њега.3 
Есте ти ка нам пру жа нехи је рар хиј ски оквир за упо зна ва ње кон тек ста инфра струк ту ре, 
која ства ра јаке везе изме ђу мисли и ства ри и окру же ња и људи у савре ме ном гра ду.4 
Сен зи би ли тет у естет ском чита њу јесте уре ђај и основ но сред ство за ства ра ње пеј за жа 
кул тур но читљи вим и пожељ ним.5

Циљ есте ти ке и сен зи би ли те та јесте да пове жу функ ци о нал не аспек те инфра-
струк ту ре са ширим кул тур ним, еко ло шким, еко ном ским и поли тич ким кон тек стом.6 
Сен зи би ли тет јесте обе ле жи вач и покре тач дру штве них про ме на, док нам есте ти ка 
пру жа дру га чи ји начин раз ми шља ња.7

Инфра струк ту ра изме ђу пеј за жа и кул тур ног насле ђа

Про сто ри инфра струк ту ре могу бити једин стве ни улич ни пеј за жи. Гра до ви јесу 
чво ри шта сао бра ћа ја, самим тим свој раз вој могу засно ва ти на улич ном пеј за жу као 
град ском насле ђу. Побољ ша ње зашти те и упра вља ња град ским насле ђем није важно 
само за очу ва ње њего вог исто риј ског зна ча ја, већ и за његов еко ном ски потен ци јал 
и пове ћа ње кон ку рент но сти гра да.8 

Н. Митровић
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Да ли про стор град ског ауто-пута може бити сагле дан као улич ни пеј заж исто-
риј ског зна ча ја? Пре ма Вен ту ри ју, код посто је ћег пеј за жа, важно је дефи ни са ти како 
на ства ри гле да мо. Ако га сагле да мо као семи о тич ки систем, онда архи тек ту ра јесте 
сим бол, па самим тим и пеј заж доно си одре ђе не вред но сти.9

Сва ка ко је важно да гра до ви, у усло ви ма дана шње све веће урба ни за ци је, успе-
ва ју да очу ва ју сво је насле ђе и тиме раде на свом брен ди ра њу помо ћу добро про-
ми шље них интер вен ци ја с еле мен ти ма очу ва ња у кон тек сту стра те ги је еко ном ског 
раз во ја и урба не реви та ли за ци је.10 При ова квим одлу ка ма, нео п ход на је про ак тив на 
поли ти ка гра да, која сара ђу је и на локал ном нивоу.

Уне ско дефи ни ше кул тур но насле ђе као мате ри јал но, нема те ри јал но (усме на 
тра ди ци ја, изво ђач ке умет но сти, риту а ли, зна ње и вешти не...) и при род но (при род на 
места с кул тур ним аспек ти ма – кул тур ни пеј за жи и физич ке, био ло шке или гео ло шке 
фор ма ци је), одно сно, мате ри јал но насле ђе као непо крет но (објек ти, исто риј ски цен три 
гра да, архе о ло шка нала зи шта...), покрет но (сли ке, скулп ту ре, нов чи ћи, руко пи си...) и 
под вод но (олу пи не бро до ва, древ ни гра до ви...).11 У кон тек сту дефи ни са ња савре ме-
ног кул тур ног насле ђа, про стор инфра струк ту ре може мо тре ти ра ти као мате ри јал но 
непо крет но насле ђе, али с еле мен ти ма при род ног насле ђа одно сно кул тур ног пеј за жа 
одре ђе не вред но сти.

Град ски ауто-пут

Про стор ауто-пута од Мостар ске петље до Ауто ко ман де, и њего ве око ли не, у пери-
о ду од два де се тих годи на XX века па до данас пра те сло же на и пара лел на исто риј ска 
деша ва ња – фор ми ра но и укло ње но нефор мал но насе ље Јата ган-мала, ства ра ње про-
ла зног лого ра Топов ске шупе, изгра ђен град ски ауто-пут с колек то ром који Мокро лу шки 
поток спро во ди у кана ли за ци ју, трај но поде ље на два дела гра да (насе ље Душа но вац, 

Сли ка 1. Ауто ко ман да, Мостар ска петља 

(фото гра фи је ауто ра, фебру ар 2020) 
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Ули ца госпо да ра Вучи ћа поста ла је сле па), напу ште на фабри ка БИП-а, која је сим бол 
инду стри ја ли за ци је Бео гра да. Изград ња је поче ла 1961, пре прве кон фе рен ци је Покре та 
несвр ста них. Tраса ауто-пута кроз ста ри део гра да зах те ва ла је опсе жно руше ње стам-
бе них и дру гих обје ка та.12

Бео град лежи на без број тако зва них отво ре них и затво ре них река. Затво ре ним се 
сма тра ју оне које су колек то ри ма спро ве де не у кана ли за ци ју, па су прак тич но изгу бље-
не за град. Нај ве ћи затво ре ни водо то ко ви су Мокро лу шка река и Бул бул дер ски поток 
(Сла ву јев поток), а осим њих и већи број изво ра, речи ца и пото ка с вре ме ном је уга шен 
или спро ве ден под зем ним цеви ма у реке или кана ли за ци ју, јер су сме та ли у изград њи 
гра да. Мокро лу шки поток данас про ти че испод ауто-пута, кроз бетон ски колек тор, а 
ули ва се у Саву код Мостар ске петље.13

Ауто-пут, који про ла зи кроз Бео град, део је европ ског међу на род ног пута Е75 (од 
Нор ве шке до Кри та), а пре ко Мостар ске петље пове зан је и са Е70 (од Шпа ни је до Гру-
зи је). То пока зу је да је овај пут од вели ке важно сти не само за град и земљу него и за 
цело куп ни европ ски инфра струк тур ни систем.14

У ско ри јој будућ но сти, предвиђенo је да се довр ши Оби ла зни ца око Бео гра да, као и 
нере а ли зо ва ни дело ви Уну тра шњег маги страл ног полу пр сте на (УМП-а).15 То омо гу ћа ва 
про ме ну уло ге ауто-пута и реде фи ни са ње про сто ра.

Про стор нових зна че ња и вред но сти 

Дана шњи изглед овог про сто ра, наме ће нову логи ку кори шће ња, у пот пу но сти нару-
ша ва ју ћи посто је ћу мор фо ло ги ју тере на оста вља ју ћи за собом забо ра вље ну пади ну и 
поток који и дан-данас тече испод ауто-пута. Нема тра го ва да је ту нека да било вели ко 
нефор мал но насе ље и доли на Мокро лу шког пото ка.

Све је под ре ђе но вели ком интен зи те ту и про то ку кол ског сао бра ћа ја, у пот-
пу но сти зане ма ру ју ћи оста ле уче сни ке у кре та њу и кори шће њу про сто ра. Пеша-
ци ма је кре та ње изу зет но огра ни че но или пот пу но ускра ће но. Тако су једи-
на места где се пешач ко кре та ње оба вља упра во чво ри шта, одно сно петље  
– Ауто ко ман да и Мостар. Они су запра во функ ци о нал на пешач ка веза с остат ком гра да,
али уз одре ђе на огра ни че ња и забра ње но даље кре та ње, оста вља ју ћи про стор, изме ђу
петљи, уз сам ауто-пут у пот пу но сти без пеша ка. Посто је ће пешач ке ста зе, као део пар ка
код Дели град ске, напу ште не су и у изу зет но лошем ста њу. Пред ност се даје попреч ним
пешач ким кому ни ка ци ја ма (пешач ким мосто ви ма), као једи ним веза ма изме ђу раз дво-
је них дело ва гра да које оства ру ју сво ју уло гу.

Кре та ње на Ауто ко ман ди је све де но на пре се да ње изме ђу ауто бу ских и трам вај ских 
лини ја ка дру гим дело ви ма гра да. Даље кре та ње пре ма Моста ру је у виду уске, дева-
сти ра не и небе збед не ста зе. На Моста ру је слич но као и на Ауто ко ман ди – вер ти кал не 
пешач ке кому ни ка ци је изме ђу раз ли чи тих нивоа сво де се на кре та ње од ста ни це до 

ста ни це, али уз одре ђе не дра стич ни је забра не и непри сту пач но сти. Сам про стор испод 
петље у пот пу но сти је неу по тре бљив јер је део гра ди ли шта капи тал ног про јек та Бео-

град на води. Пешач ка огра ни че ња су вид на на мести ма пре ма Ауто ко ман ди или пре ма 
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Новом Бео гра ду, где тре нут но као пешак не може те пре ћи Мост Газе лу. Ство рен је 
псе у до про стор, неме сто16, про стор без карак те ра који у сво јој брзи ни и флу ид но сти 
оста вља ути сак одбој но сти. 

Више ди мен зи о нал но естет ско чита ње овог про сто ра може се сагле да ти кроз три 
окви ра: физич ки, семан тич ки и миме тич ки.17

Физич ки оквир сагле да ва ња пру жа нам мате ри јал ну пред ста ву про сто ра. 
Еле мен ти пешач ке и пут не кон струк ци је код обе петље доми нант но су у натур- 
-бето ну, с метал ном огра дом која код Мостар ске петље оста вља посе бан визу ел ни
карак тер акцен том у боји. Кон струк ци ја је попри лич но дотра ја ла, пита ње је да ли би
могла да при ми нове пешач ке пута ње и паса ре ле, има ју ћи у виду ради кал не тран-
сфор ма ци је у око ли ни и јед не и дру ге петље које зах те ва ју нове пешач ке руте.

Семан тич ки оквир сагле да ва ња акцен ту је сећа ња и сим бо лич ке аспек те про сто ра. 
Иако тра го ве сећа ња на Мокро лу шки поток или Јата ган-малу нема мо вид не, има мо 
зна чај име на Мостар ске петље по мосту који је нека да био на Мокро лу шком пото ку. 
Сим бо лич ки, град ски ауто-пут јесте насле ђе модер ни за ци је гра да.

Миме тич ки оквир сагле да ва ња отва ра могућ но сти фор ми ра ња раз ли чи тих 
ана ло ги ја изме ђу физич ких фраг ме на та и исто риј ских еле ме на та. Изра жен ути-
цај нео ли бе ра ли зма у око ли ни Мостар ске петље, ради кал но мења окол ни про стор  
– про јек ти Скај лајн и Бео град на води, хотел „Ради сон“, наја вље на рекон струк ци ја
БИГЗ-а. Про стор петље изло жен је бри са њу на исти начин као што су били Јата ган-
мала и Мокро лу шки поток при ли ком изград ње град ског ауто-пута. Пита ње је да ли
се исто ри ја пона вља.

Има ју ћи у виду наве де не чиње ни це, ову врсту инфра струк ту ре не тре ба раз ма тра-
ти као пред мет зашти те, већ се тре ба пре у сме ри ти на могућ но сти њеног инте гри са ња 
у стра те ги је и пла но ве за раз вој град ског под руч ја, посеб но из аспе ка та пости за ња 
урба не витал но сти и читљи во сти урба ног пеј за жа.

Сце на ри ји буду ћег раз во ја

Један од сце на ри ја буду ћег раз во ја могао би бити кон вер зи ја про сто ра ауто-пу-
та у пар ков ске повр ши не по угле ду на акту ел не тран сфор ма ци је у аме рич ким гра-
до ви ма.18 Има ју ћи у виду мор фо ло ги ју тере на град ског ауто-пута на про сто ру од 
Ауто ко ман де до Мостар ске петље, као при род но насле ђе Мокро лу шког пото ка, 
отва ра се могућ ност за фор ми ра ње плат фор ми одно сно палу ба, као еле ме на та који 
пове зу ју расе че не дело ве гра да, а ујед но и фор ми ра ње полу ту не ла за тра су ауто- 
-пута. Про сто ри на палу ба ма тако поста ју нове потен ци јал не зоне за раз вој гра да
који ма се може сма њи ти рез изме ђу два дела гра да.

Додат ни потен ци јал тог про сто ра јесте Мокро лу шки поток, који је изгу бљен за 
град. Њего вом реак ти ва ци јом, као обри са ног при род ног еле мен та, ова зона гра да 
поста ла би нова река. Сва ка ко, ком про ми сним реше њем са задр жа ва њем дела сао-
бра ћа ја, фор ми ра ња зеле них повр ши на и дру гих садр жа ја, као еле мент који допу њу је 
бора вак у про сто ру била би при род не воде не повр ши не одно сно воде на огле да ла.
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Још један важан аспект тран сфор ма ци је овог про сто ра јесу про сто ри Ауто ко ман де 
и Мостар ске петље. У јед ном од сце на ри ја, они могу послу жи ти за фор ми ра ње пешач-

ких хабо ва. Нови садр жа ји се фор ми ра ју или ће се фор ми ра ти у ско ри јој будућ но сти 
у око ли ни про сто ра обе петље (стам бе на насе ља, тржни цен три, хоте ли, напу ште не 
фабри ке или хан га ри као умет нич ки хабо ви, мемо ри јал ни парк итд.). Те про сто ре ваља 
посма тра ти као нове трго ве, посто је ћи пешач ки токо ви неће бити довољ ни да при хва те 
нове кори сни ке про сто ра, неми нов но ће се фор ми ра ти нове паса ре ле или пешач ке 
ста зе, испод или изнад самих петљи, али и као допу не посто је ћих токо ва. Оста је под 
зна ком пита ња трај ност кон струк ци је за при хват нових еле ме на та. 

Ако има мо у виду пре по ру ке за уна пре ђе ње инфра струк ту ре у исто риј ском кон тек-
сту19, смер ни це за зашти ту тран спорт не инфра струк ту ре тре ба ло би да се засни ва ју: 
на пове зи ва њу нове струк ту ре уз пошто ва ње дизај на и мате ри ја ли за ци је посто је ће, 
мини мал ном уни шта ва њу/нару ша ва њу пеј за жа, при сту пу одр жа ва њу струк ту ра, као 
и оста вље ном могућ но шћу за нове видо ве уна пре ђе ња про сто ра када буду ћа тех но-
ло ги ја и резул та ти истра жи ва ња буду доступ ни.

Сли ка 2. Фор ми ра ње палу бе/плат фор ме  

(извор: https://www.ame ri can cityand co unty.com /2019/08/07/from-fre e way-to-walk way/ [14. 5. 2021]) 

Сли ка 3. Пешач ки хаб  

(извор: http://www.jin glu hu ang.com /#/08-pede strian-cloud/ [14. 5. 2021]) 
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Закљу чак

Више ди мен зи о нал но сагле да ва ње про сто ра инфра струк ту ре тре ба да помог не 
дефи ни са њу колек тив ног одно са пре ма про сто ру град ског ауто-пута. Шта је иден ти-
тет који чува мо и да ли је трет ман зашти те и сагле да ва ња про сто ра као савре ме ног 
кул тур ног насле ђа добар одго вор? Одлу ка мора бити ком про мис изме ђу дру штве-
них, кул тур но-иде о ло шких, еко ном ских и еко ло шких зах те ва про сто ра. Потреб но је 
акти ви ра ти град ске поли ти ке у скла ду с локал ним потре ба ма. Нове инве сти ци је могу 
допри не ти јав ном инте ре су, само ако то буде поли ти ка град ске упра ве. Циљ је спре чи-
ти бри са ње исто ри је и иден ти те та, или иско ри сти ти шан су за реде фи ни са ње про сто ра 
ули це одно сно град ског ауто-пута.
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