
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ - МАТИЧНА СЕКЦИЈА УРБАНИСТА 
 
 

ПРОГРАМ СКУПА „FORUM URBANUM – Салон урбанизма“ 
Тема скупа:  УРБАНЕ ЛЕГЕНДЕ 

09.11 - 10.11.2016.године, Београд 
 

ПРВИ ДАН, 09. новембар 2016. године   
 
Од 1300 Долазак учесника скупа (ван Београда), евидентирање и смештај, Хотел 

„Excelsior“; 
 

1400 –  1500   Регистрација свих учесника скупа и подела материјала, Архитектонски 
факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, свечана сала 
Грађевинског факултета (међуспрат); 
 

1515   - 1600 Свечано отварање Скупа, поздравне речи организатора и гостију; 
 

1600 –  1700 Предавање арх. Јана Гела  (на енглеском, са симултаним преводом); 
 

1700  - 1730 Пауза, послужење испред сале; 
 

1730 -  1830 Презентација ''Приручника за отворене јавне просторе – Град Београд'',  
Главни урбаниста Града Београда г-дин Милутин Фолић и тим аутора.  
Разговор и дискусија. 
 

 Слободно вече 
 

ДРУГИ ДАН, 10. новембар 2016. године   
  
930 - 1300 Пешачка тура „Мистерије Београда и његовог подземља“, води Зоран 

Николић.  
Састанак групе на Калемегдану, испред споменика Захвалности 
Француској.  Планира се обилазак Римске дворане, Барутане и винских 
лагума у Карађорђевој улици. На крају ће мо посети галерију Београда на 
води (зграда Београдске задруге – Геозавода) са организованом 
презентацијом пројекта. 
 

Корисне информације: 

- Хотел „Excelsior“ 4*, ул. Кнеза Милоша 5, (угао са Булеваром краља Александра, око 1000м 
од Архитектонског факултета,  тј. 15 мин. пешке), смештај на бази ноћења са доручком, у 
двокреветним собама, улазак у собе од 14 часова, али уколико су слободне може и раније, 
напуштање соба до 12 часова, http://www.hotelexcelsior.co.rs . Молимо вас да другог дана 
собе напустите раније, тј. да снесете пртљаг у за то планиран простор у хотелу или до ваших 
кола, јер је планирана пешачка шетња до 1300. 
 

- Дански архитекта Јан Гел (http://gehlpeople.com) је цењен аутор и предавач, а посебно се 
бави феноменом урбаних јавних простора. Нека његова ранија предавања можете погледати 
на линковима:  

http://www.hotelexcelsior.co.rs/
http://gehlpeople.com/


https://www.youtube.com/watch?v=Cgw9oHDfJ4k 
https://www.youtube.com/watch?v=vv7th2qkq1w 
https://www.youtube.com/watch?v=Lid9ELzzT8Y 

    https://www.youtube.com/watch?v=WV0drllbUxY 
https://www.youtube.com/watch?v=9y7lhbEq_Zs 
https://www.youtube.com/watch?v=i4nHYksHpao 

  
- Материјал који ће бити подељен учесницима садржаће српско издање најновије књиге Јана 

Гела „Градови за људе“ у пуном колору, тест о предавању ради евидентирања бодова у 
Програму континуираног образовања и анкетни лист о организацији скупа.  
 

- Пешачку туру другог дана води Зоран Николић, новинар и писац, који је објавио више веома 
интересантних књига о мање познатим и добро скриваним чињеницама и тајнама,  Београда,  
https://zoranljnikolic.wordpress.com/ . Тура траје око 3 сата на отвореном, молимо вас да се 
адекватно обучете, у складу са временским условима (хладно, киша и сл.) , обавезно удобне 
ципеле за шетњу. У винском лагуму ће нам бити послужено вино. Може се добити и пратећи 
материјал – туристичка карта Београда, каталози Београд на води и сл.   

- Београд на води https://www.belgradewaterfront.com/rs .  
 

- Око хотела је прва зона за паркирање (задржавање само 1 сат), али постоји могућност 
паркирања у јавним гаражама,  паркиралиштима Паркинг сервиса (трошак учесника), 
http://parking-servis.co.rs, најближе се налазе:  

1. гаража „Пионирски парк“, 250м од хотела, око 470 места, цена за први започети сат 
75, сваки наредни 90 дин.  

2. гаража „Масарикова“,  450м од хотела, око 460 места, цена за први започети сат 75, 
сваки наредни 90 дин.  

3. гаража „Обилићев венац“, затворена због реконструкције !!! 
4. гаража „Вуков споменик“, 1400м од хотела и 300м од факултета, око 120 места, цена 

за први започети сат 60, сваки наредни 75 дин.  
5. паркиралиште „Славија 1 и 2“,  900м од хотела,  укупно око 190 места,  цена за 

сваки започети сат 80 дин.  
 

- БАС - Аутобуска станица Беград, http://www.bas.rs 
- Таxи службе: Беотаxи 066460101, 9700, Београдски таxи 011 19801, Луx таxи 011 3033123, 

Пинк таxи 065 4889977 
- ТОБ – Туристичка организација Београда http://www.tob.rs  

 

др Наташа Даниловић Христић,дипл.инж.арх.  
др Жаклина Глигоријевић, дипл.инж.арх. 
Љубина Стефановић Тасић, дипл.инж.арх. 
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