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Један од предлоrа за уређење у.жеr центра Беоrрада 1

Милан Злоkовиll 

Непобитно је да су до данас на израђене нове грађевинске објекте у ужем 
1;ентру Београда утро111ене замашне су,1е. Неки коре11итији преуређај ужег центра 
скопчан је са великим тешкоhам� материјалне 11рироде, првенствено у високим 
ценама неизграђених парцела. Недостајање закона о хоризонталној по:1елн при
ватне својине кочи изградњу предвиђен,1х велИЈ{ИХ и скупих објеката. Утицај 
општине на сређива1ье урбанистичких прилика у центру био је недовољан. То

л11ко потребно комасирање вели1{их блокова није узимано у дефинитивно расма
трање, ваљда због тога што многи верују да се комасацијом вређа освештани 
принцип приватне својине. Baжelie регулационе линије као агрументи урбани
нистичког реда без свих оних подлога које су потреб11е да извес11у урбанистичку 
јединицу прикажу као см11шље11у целину, морале су се - било је за то вeli 
крајње време - осетити као оскудне. Општина београдска, побуђена вероватно 
сличним размн111љанима, расписала је међународ11и конкурс за реu1ење поменутог 
проблема, претпостављајуhн да lie се учешhем архитеката са стране пронаhи мо
гућан и остварљив пут за добро и савремено регулисање центра.2 Недовољно 
прецизирани услови конкурсног програма изазвали су приличну пометњу код ве
ћине конкурената са резултатом смелих али неостварљивих предлога. Наде које 
је општина полага11а у овај конкурс углавном се нису оствариле, али је исход 
конкурса утолико позитиван уколи1{0 .ie потврдио све добре стране озакоњеноr 
регулационог 11ла11а из 1924 год., који је данас на жалост само делимично у 
важности.

3

Учествујући у поменутом конкурсу, претпоставио сам да је у повлачењу 
и мењању нових траса умереност предуслов за сваr{о остварљиво, према томе и 
палијативно решење, и да је проблем великоварошког саобраћаја тако!Је ,1орао 
бити решаван, иако се то по конкурсном програму није изричито захтевало. 

Пре него што из,1ожим своју за.,,исао, мора,\\ се освр11ути 11а извесне прет
ходне чињенице од значаја за резуЈ1тат овог мсђународ,1ог конкурса. Несумњиво 
је да су услови конкурса били првенствено усредсређени, да не кажем искљу
чиво, на естетско-урбанистичку обраду. Везу између Престолонаследниковог трга 

1 Рад награђен другом наrрадом (Дин. 24.000.-) на међународном конкурсу, који је о. г. 
био расписан од стране Градског поглаварства у Београду за уреfјење ужег престоничког центра. 

2 У "Београдским општинским новинама", у свесци 4-6 од 1937 1·од. објављен је извештај оuе
њивачког суда као и дефинитивна решења и сугестије које се могу извући из конкурса (стр. 324-340). 

3 Види у поменутој свесци (на коју he се односити и све даље примедбе) репродукцију
• 

реrулациЈе ужег престоничког центра по генералном плану за 1924 год. (стр. 324). 
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Додатак rо,\нш11,аку Тех1шчког факуптета у Београду :1а 1936,':37 год. 
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Милан 3локов11h: Предложено решење 3а уређење ужег центра Београда. 
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