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Један од кључних проблема града Београда је планирање,
пројектовање и организација саобраћаја у заштићеним
културно историјским целинама града. Важно је да се
приликом пројектовања и извођења радова у оквиру ових целина
мора водити рачуна о мерама заштите којe су предвиђенe
Законима и осталим прописима.
Културно наслеђе је скуп свих вредности из прошлости и
представља јединствену и незаменљиву културну вредност
једног народа, која указује на друштвене, образовне,
културне и цивилизацијске нивое развоја. Брига о очувању
културног наслеђа је и морална улога целокупног саавременог
друштва које ствара услове за његово очување.
У савременим конверзаторским поступцима је развијен нови
методолошки инструмент за управљање културним добрима,
који се ослања на концепт ризика, због вероватноћа да ће
одређене опасности довести до губитка вредности наслеђа.
Губитак вредности наслеђа није само оштећење или
уништење културних добара већ и губитак информација документације и знања о њима.







Концепт ризика је уско повезан са концептом ефикасне
заштите и благовтремене идентификације свих претњи и
слабости.
У извештају Организације Уједињених нација (УНЕСКО) и
Међународног савета за споменике и споменичне целине
(ИКОМОС), се говори о важности идентификације ризика у
којима се идентификују главне претње наслеђу, као што су,
природне катастрофе, климатске промене, недостатци у
конзерваторским стандардима, законима о културним
добрима, о планирању, о саобраћају и др.
У анализи претњи којима је изложено културно наслеђе
уписано на Листу светске баштине, УНЕСКО-а и ИКОМОС-а,
за период од 1994.до 2004.године идентификовано је
укупно 79 поткатегорија разноразних претњи и утврђена је
њихова распострањеност по континентима,са закључком да
је нужно широко познавање и уважавање споменика и
локалитета за успешну заштиту наслеђа.







Унескову Конвенцију о очувању нематеријалног културног
наслеђа, Србија је ратификовала у мају 2010. године.
Очување културног наслеђа подразумева деловање са
циљем његовог преношења на следеће генерације и
обезбеђивања одрживости, уз сталну интеракцију с
природом и поштовање културне разноликости и људске
креативности.
Заинтересованост заједнице и носилаца да сачувају
сопствено наслеђе и пренесу га на генерације које долазе,
oд пресудног је значаја за остваривање овог циља, а
његова успешност подразумева тесну сарадња свих актера
који чине део овог система заштите - носилаца наслеђа,
локалних заједница, стручних тела и институција



I Културна добра од изузетног значаја

1.Просторне културно историјске целине:
- Подручје Кнез Михаилове улице,
- Подручје око Доситејевог лицеја,
- Топчидер,
2.Археолошка налазишта
- Бело Брдо, Винча,
- Локалитет Бело брдо у Винчи,
II Културна добра од великог значаја
1.Просторне културно историјске целине:
- Косанчићев венац,
- Старо језгро Земуна,
2.Знаменита места
- Бојчинска шума,

III Културна добра
1.Просторне културно-историјске целине
- Копитарева градина,
- Скадарлија,
- Историјско језгро Београда,
- Теразије,
- Професорска колонија у Београду,
- Чаршија у Бељини,
2.Археолошка налазишта
- Антички Сингидунум,
- Манастир Сланци,
- Праисторијска Карабурма,
- Рамадан, Вишњица,
- Утврђење Ad Octavum, Вишњица,
- Чаршија, Рипањ,
- Усек, Бањица,
- Антички Таурунум,
- Брестове међе,
- Црквине у селу Мислођину,
- Ушће реке Вукодраже,
- Локалитет Црквине у Стублинама,
- Баташина, Степојевац,
- Лугови, Жупањац,
- Прогарски виногради, Прогар,
- Забран Петровчић, Добановци,









У Бечу je на XXIII Kонгресу за урбанизам и становање 1958.
године разматран проблем саобраћајне хигијене, саобраћајне
психологије и саобраћајне психијатрије, као актуелне и важне
за савремено друштво “оболело од саобраћаја”, па је саобраћај
предмет стручњака разних специалности.
Закључено је да добро руковођен саобраћај представља
најизразитију погонску снагу за унапређење људских насеља
и за издизање материјалне и духовне културе целе друштвене
заједнице.
Констатовано је и да саобраћај неповољно утиче на историјске
склопове градова и њихове историјске вредности, јер је он у
њима свугде присутан и поставља велике захтеве и намеће
велике обавезе да би се »задовољили управљачи људских
насеља».
Констатовано је и да се саобраћај у току пет хиљада година
развоја урбанистичке мисли није толико измено, колико за
свега
неколико
деценија
у
доба
машинске
индустријализације.









Анализирајући данас саобраћај евидентно је да је
саобраћајна мрежа један од кључних актера у
плановима, а у исто време је и значајна појава у односу
на сва питања урбанистичке теорије и праксе.
Саобраћај се решава плански рационалним поступцима,
као кичмени део читаве урбанистичке основе, а разни
саобраћајни потези и уређаји представљају костур
насељених места.
Преуређење уличне мреже постојећих насељених места
се предузима по захтевима савременог саобраћаја, а та
врста рада често задире у подручје урбанистичке
“ортопедије градског ткива”.
Највише утицаја на саобраћај имају природне науке физика, примењене техничке науке и статистике.







ГУП Београда усвојен 1972. године, архитекте Александра
Ђорђевића и архитекте Милутина Главичког се сматра
представником златног доба урбанизма у бившој
Југославији и Београду и узором за европске и светске
градове, са достигнућима која и данас одговарају циљевима
одрживог развоја УН Хабитат III, усвојеним 2016. године. ГУП
је планиран за 2.000.000 становника
и урађен уз
ангажовање стручњака из иностранства, првенствено у
области саобраћаја.
Главни саобраћајни систем у ГУП-у чине: Обилазница око
Београда, СМТ- Спољна магистрална тангента са мостом
преко Дунава од Великог села до Панчева и УМПУнутрашљи магистрални полупрстен.
Основна идеја је да се формирањем прстенастих и
тангеционалних саобраћајница, око најужег централног
подручја града и шире, повежу радијални правци који воде
саобраћај у централно подручје града и оствари
равномернија дистрибуција саобраћаја ка зонама највећих
акција. ГУП Београда 1972.г.је добио значајне похвале у
Европи и свету.









На основу ГУП-а је урађена Студија о развоју јавног
саобраћаја у Београду са метроом, као главним средством
брзог и масовног превоза у граду, која ће омогућити добијање
одговора у погледу избора система, технологије, економије,
коначних траса и места станица, као и других елемената.
Урађен је Програм развоја Београда за период 1981-1986
који је планираo израду одговарајуће планске и техничке
документације за повезивање саобраћајем делова града,
као што је веза Новог Београда са општинама на десној
обали Саве мостом преко Саве и Аде Циганлије, са
планираним роком завршетка до краја 1990. године (део
деонице Унутрашњег магистралног полупрстена УМП-а).
За деоницу УМП-а, са мостом преко Саве, је 1984.године
урађена
Урбо-саобраћајна
анализа
са
прорачуном
инвестиционих улагања и повољности са пет предлога
места
моста преко Саве и Аде Циганлије.За најбоље
решење је предложено место преласка преко превлаке са 5
идејних скица моста.
Одржана је затим стручна и јавна расправа са предлогом места
моста преко Саве и Аде Циганлије.







У току јавне расправе Председник града Београда, професор архитекта
Богдан Богдановић, је био изненађен предлогом изградње моста преко
"плућа града"- Аде Циганлије и Топчидера, што је и јавно изјавио,
тражећи да се сви београђани референдумом изјасне о мосту „....јер је
овај мост за Београд судбоносна одлука.
“Хајде да размишљамо не за само петнаестак година унапред, кад пут
прође кроз Топчидер, него за тридесет година унапред, јер и то морамо.
Око путева и мостова се природно гради, значи да ћемо за то врме имати
урбанизовани Топчидер. Разуме се све је могуће. Ми можемо да кажемо
жртвоваћемо Топчидер, изградићемо негде други, али треба да знамо да је
то што радимо, оно што у крајњој линији и желимо, јер немамо другог излаза.
Само се бојим да то у овом случају није тако. Мост преко Аде Циганлије,
не премешта саобраћај из града, већ га само помера из једног дела
града у други.
Мени је много логичнија варијанта на горњем шпицу Аде Циганлије, или
још узводније, јер мост на том месту би знатно олакшао саобраћај у
граду.“ Kада је скренута пажња да је за мост урађена Kост-Бенефит
анализа која потврђује да се мостом преко Аде Циганлије, у центру града
који је претрпан саобраћајем, само добија. Богдановић је одговорио: „Kост –
Бенефит “анализа има смисмисла само ако се се ради на више места,
ако се њени резултати могу упоређивати, овако њом би лако могло да се
докаже и да је за Београд корисно ако бисмо на сред Теразија изградили
телевизијски торањ.“

После одржане јавне расправе заустављена је реализација
дела пројекта УМП-а са мостом преко Аде Циганлије и
Топчидера.










Kултурно историјска целина Топчидер са објектима, споменицима,
историјским местима знаменитим догађајима, природним лепотама и
реткостима je проглашена као заштићено културнао добро од
изузетногх значаја, (Сл.гласник СРС бр. 47/87).
Изузетан природни положај и рељеф Топчидера и речне долине са
богатом флором и извориштима, условио да се овај простор током
два века развија као место за одмор и боравак у природи.
У културно-историјској целини Топчидер, током дугог и
континуираног
развоја,
постоји
низ
културно-историјских
споменика, вредности и знаменитости, природних лепота и
реткости који представљају хомогену целину створену природним
условима и људским радом и да ова целина на најбољи начин
омогућaва увид у целокупни државни, културни, историјски и
привредни развитак Београда и Србије од 1830. године до наших
дана.
Посебне вредности просторне културне и историјске целине
Топчидер су:
Рељеф Топчидера са флором, реком и извориштима, парк
Топчидер у којем се налазе Конак кнеза Милоша, топчидерска црква
Св. Петра и Павла, црквени конак, Милошева чесма код
Топчидерске цркве;















Кнез Михаилов конак (Митрополитова резиденција), ресторан
„Милошев конак“, Врућа чесма код Железничке станице,
Врачарске чесме, Обелиск посвећен 1859. години, споменик
Арчибалду Рајсу, Мали и Велики водоскок, скулптура „Жетелица“;
Парк-шума Кошутњак са ловачком кућом, шумаревом кућом,
Хајдучком чесмом, Спомеником на месту убиства кнеза Михаила;
Пионирски град са централном зградом и скулптурама; комплекс
дворова на Дедињу; комплекс Гарде;
Објекти привредног развитка: расадник у Топчидеру, прва
железничка станица у Топчидеру, Фабрика шећера и Ковница
новца;
Спортски објекти:
некадашњег ДИФ-а;

хиподром,

стрелиште,

спортски

објекти

Летња позорница;
Куће знаменитих личности: Арчибалда Рајса, породице ПоповићПредић, Вељка Петровића;
Гробља: Топчидерско гробље и Немачко војничко гробље са
спомеником српским војницима погинулим 1915. године.

Топчидер -културно добро од изузетног значаја











Године 1985 . је урађена измена ГУП-а из 1972 године, aрхитекте
Константина Костића, у коме су, поред одређених измена
предходног ГУП-а из 1972.г., извршене су измене првенствено у
саобраћајној мрежи и саобраћајном систему. Део СМТ-а, (спољне
магистралне мреже) се скраћује - мост код Великог села се брише из
плана, смањују
се линије метроа, и
увиде нове линије
трамвајске мреже у јавни саобраћај.
У новом ГУП-у Београда 2003-2021, архитекте Владе Мацуре и
архитекте Миодрага Ференчака, су остале главне саобраћајне
мреже из измене ГУП-а из 1985 године: Обилазница око Београда,
СМТ- Спољна магистрална тангента
и УМП - Унутрашњи
магистрални полупрстен са мостом или тунелом на Сави, преко
острва Ада Циганлија.
У тексту плана се наводи да је траса путне мреже УМП-а врло
важна јер омогућава алтернативно повезивање делова града
ободом центалног подручја, чиме се штити централно подручје
од локалног транзитног саобраћаја.
Деоница УМП са мостом преко Аде Циганлије је дата као
отворено питање ГУП-а, у делу од Хиподрома до Ауто-пута, јер
пролази кроз осетљиво подручје Топчидера које је од посебног
природног и културно- историјског значаја и захтева висок
степен заштите приликом трасирања деонице.
Деоница УМП-а са мостом преко Аде Циганлије је изведена и
пуштена у саобраћај 2012.године.











Топчидерски парк је заштићен Решењем о проглашењу
Споменика природе „Топчидерски парк“ и спада у III
категорију заштићених подручја (23.06.2015).
Kонцепција урбаног развоја и стратешка опредељења града
Београда до 2021 из ГУП-а 2003. године, са изменама и
допунама
је задржана и у новом ГУП-у Београда
2016.године, уз преиспитивање економских и демографских
услова, усклађених са измењеним приоритетима Града.
ГУП усвојен марта 2016. године je објављен у „Службеном листу
града Београда“ број 11/2016 за територију града од 77.851ха.
У ГУП-у 2016.г. се наводи да окосницу планског развоја
Београда чине локације за велике градске пројекте, простори
од
посебног
интереса
за
град,
рехабилитација
и
трансформација некадашњих индустријских и војних
комплекса, уз дефинисана планска решења за привредне
зоне и паркове.
.

Динамика реализације примарне путне и уличне мреже на подручју
ГУП-а Београда 2016-2021

2016.године је усвојен и План детаљне регулације Просторно културно
историјске целине Топчидер - II фаза, целина 3, Савски венац, Чукарица,и
План управљања заштићеним подручјем „Топчидерски парк“, 2016-2025.










Простор обухваћен Планом детаљне регулације Просторно културно
историјске целине Топчидер - II фаза, целина 3, се највећим делом налази, у
обухвату граница заштићене Просторно културно историјске целине
Топчидер.
У плану се наводи да је подцелина Топчидерски парк најстарији парк у
Београду, плански подигнут као део резиденцијалног комплекса династије
Обреновић,
Да је подцелина Топчидерски парк у потпуности деградиран изузетно

интензивним саобраћајем, посебно саобраћајем у подручју парка
ка мосту на Ади Циганлији са преко више ново изведених
саобраћајних укрштања и праваца.
нарушена целовитост
непокретних
културних
добара:
Машин
мајдан,
Летња
позорница,Расадник и споменик природе „Топчидерски парк“ .

Да

је

новим

саобраћајним

коридорима

Планирoм се формира Топчидерски парк као јединствене целине,
измешта транзитни саобраћаја из зоне парка и планира паркирање ван
његових граница.



Дати су следећи услови реконструкције Топчидерског парка :



Обавезно чување границе парка;



Забрана промена намене и смањења површине парка;












Забрана
активности које могу да угрозе неку од темељних
вредности заштићеног подручја;
Обавезно успоравање саобраћаја кроз Топчидер саобраћајним
решењем, дуж саобраћајница Булевар Патријарха Павла, Новог
Раковичког пута , Топчидерске улице и улице Патријарха Димитрија;
Постављање звучних баријера са обе стране саобраћајница;
Посебна хортикултурна решења: заштитно и декоративно зеленило,
дуж саобраћајница ;
Повезивање свих тротоара са свим пешачким комуникацијама
околним просторним зонама; и

у

Паркирање искључиво на ободу Топчидерског парка, уз обезбеђивање
паркинга мањег обима за објекте јавне намене.

-

-



У Плану управљања заштићеним подручјем „Топчидерски парк“,
2016-2025.године заштићено подручје “Топчидерски парк” је поверено
на управљање ЈКП „Зеленило Београд;
Планом управљања су утврђене мере и активности, заштите,
унапређења и коришћења заштићеног подручја, начин њиховог
спровоћења, смернице и приоритети за очување и развој
заштићеног подручја.

Транзитни саобраћај се планом измешта из
Топчидерског парка. За потребе ове алтернативне везе, планира
се нова траса Булевара Војводе Путника, на потезу од постојеће
чесме до Булевара Војводе Мишића;

Озелењавање саобраћајних површина у границама Топчидерског
парка представља: линеарно зеленило,озелењени насипи, зелене
траке и острва;




Наведено је да реконструкцију Топчидерског парка је могуће
обављати само у стилу у којем је парк подигнут, што подразумева
чување постојеће матрице стаза и других елемената, као пејзажно
архитектонски концепт, естетске и амбијенталне вредности;
Да се поред објекта стакленика обнови девастирани простор
уклопи у парков ску површину.

и

ПАРКОВСКИ УРЕЂЕН ПРОСТОР,целина А-наранџасто:део I,II,III (није део шумске основе), део IV
парковски
простор (жута боја са штрафтама – је саставни део шумске основе).
ПАРК ШУМА, целина Б (жута боја)







Дат приказ непокретних културних добара и просторно историјских
целина, са приказом деонице УМП-а, важне саобраћајне мреже у
заштићеној просторно културној целини од изузетног значаја
Топчидер, обавезује да при изради нових стратешких планова треба
детаљно све истражити и предузети одговарајуће мере заштите, јер
губитак вредности наслеђа није само оштећење или уништење културних
добара већ и губитак свих вредности, информација - документације и
знања о њима.
Подизање свести струке и јавности, у очувању културног наслеђа,
треба да омогући упознавање и ослањање на предходна искуства и
анализе, у идентификацији и разумевању ризика и обезбеђењу
мултидисциплинарног приступа сагледавању ризика.
Данас није једноставно повући оштру границу између планирања и
политике, јер се планирање и политика непрестано смењују, узимајући
у обзир да је политичка воља суштински фактор моћи, а ангажована и
информисана заједница, покретачка снага политичке посвећености.

