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Зашто прочитати ову причу?

Зато што живите у граду. Зато што живите на тржишту. 
Зато што данашња економија не почива на директној на 
размени добара. Зато што се роба купује новцем. Зато 
што је стан роба, најскупља роба коју ћете купити у 
животу. Зато што новац за стан немате. Зато што 
најмање половину новца који зарадите дајете за стан. 
Зато што вам мало новца остаје да купите и све оно 
друго што вам треба у животу. Зато што се и даље 
надате свом дому.

Зато што о роби коју купујете морате да знате више. Зато што 
није важно само где се роба налази и која јој је цена. Зато 
што је важан квалитет робе. Зато што је важно колико ће вас 
дуго роба служити. Зато што је важно трајање вредности 
робе. Зато што је важно да разумете шта чини робу и како 
она настаје. Зато што је важно да знате како настаје цена 
робе. Зато што је важно да размишљате о томе да ли цена 
робе може бити повољнија.

Зато што сте ви тржиште. Зато што ви производите све што 
тржиште има да понуди. Зато што ви купујете све што 
тржиште има да понуди. Зато што тржиштем управљају они 
које ви изаберете. Зато што имате право гласа. Зато што 
економија без вас не постоји. Зато што град без вас не 
постоји. Зато што држава без вас не постоји. Зато што се и 
даље надате бољем граду. Зато што се и даље надате бољој 
држави. Зато што се и даље надате бољем животу.

Одговорни ће увек причати оно што желимо да чујемо. 
Зато ће се увек трудити да знамо за мање да не бисмо 
тражили више. Докле год им тражимо само паркинг 
место, понекад вртић и, ако може, кров над главом, а, 
ако не може сад, ма нема везе, биће, они ће нам само 
толико и причати, тек понекад и пружити – ситнице. 
Морамо научити шта је то више, да бисмо више и могли 
тражити. Зато треба прочитати ову причу.
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Читаоцу

Човек има магловите идеје, више људи предлоге, а 
само заједница – решења. Ову причу писао је један 
човек, те је тако и треба читати, као скуп магловитих 
идеја – без посебног напора, са умом слободним да, за 
својим размишљањима, одлута.

Ова прича говори о градовима, нарочито у Србији, али се, 
именом, само један помиње – Београд. Тако писац читаоцу 
прстом показује јасно о чему говори, те прича из заклона 
теорије силази на улицу, улази у зграде, у станове, пролази 
градом, ради, живи и почива у њему. Тако се читалац не мора 
питати на шта тачно писац мисли, где се то тачно види, па 
му остаје више времена да се запита нешто друго, било шта.

Истина јесте да се прича тако помало запрља, да удара у 
бандере и пролазнике док по њој капље конденз клима 
уређаја, те да, тако упетљана у буку и трку града, нема оне 
одлике због којих би могла бити описана као академска, 
аналитична, стручна. Па опет, то и није толико важно причи 
која се обраћа свим становницима града, која намерава 
наглас да истакне оно што је, мање-више, прећутно јасно 
свима који у њему живе, и свима који, у њему, сањају дом. 

Прича је писана и са надом да ће пробудити и подстаћи 
занимање читаоца за оно што би требало да зна, а што, 
посредно или непосредно, утиче и на то што је подстанар без 
наде да стекне стан, или власник стана под хипотеком, или је 
заглављен у гужви на улицама, или у аутобусима и 
трамвајима, или пред шалтерима, или колица гура коловозом, 
или му град узме све што, у граду, заради.

Прича тако гаји и нешто мало наде да ће, једног дана, 
када Београд коначно буде почео да покушава да 
постане пристојан град, више људи знати, и више људи 
наслућивати, више ствари, и да ће заједница која буде 
тражила решења имати нешто више слуха да чује и 
препозна, и нешто више стрпљења и упорности да се 
бави – суштинским проблемима. 

До тада, можемо сањати како би требало док не радимо 
ништа (укључујући и писца).. 

Напомена: писац не гаји наду да ће ову причу читати они 
који, по свом звању, положају и опису радног места, пре 
свега у градским институцијама, све ово „већ знају”.
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Стан ::: Некретнина

Од оног тренутка када је држава Србија распродала свој 
стамбени фонд, становник града може бити само 
власник, укућанин или подстанар. Ово, наравно, 
подразумева тржишне услове, па није ни чудо што 
многи, друштвени систем који нуди искључиво овакве 
моделе становања, у оваквим условима, називају 
робовласничким, под станодавцима, послодавцима и 
банкама као господарима.

Ова прича покушава да остане у задатим оквирима, што 
ће рећи да говори о: 
● власништву над стамбеном некретнином – онаквом 

каква је дефинисана постојећим законима Републике 
Србије, без увођења нових или покушаја оживљавања 
старих алтернативних модела становања као што су 
државни станови, комуне, заједничке просторије

● постојећим моделима инвестирања – инвеститор је 
правно или физичко лице, без интервенција јавног 
сектора на овом пољу

● постојећем моделу обима инвестиције – без враћања 
масовној изградњи станова из друге половине 20. века

● постојећим моделима финансирања – то јест, о 
почетном капиталу и/или кредитима банака, уз покушај 
да висину инвестиције сведе на ниво прихватљив 
становнику са, више-мање, просечним извором прихода

● постојећем моделу управљања – садашњи оквир 
надлежности државе, града и локалне самоуправе

● постојећем моделу становања – стамбена јединица 
пројектована и грађена према важећим законима и 
правилницима Републике Србије.

Ова прича не говори о социјалном становању и 
становима за социјално угрожене породице, решењима 
за интеграцију и испуњавање минимума животног 
стандарда за одређене групе или слојеве друштва, о 
бризи о бескућницима, самохраним родитељима или 
деци улице.

Ипак, писац верује да би, овде поменути модели схватања, 
рада и понашања, обезбедили више разумевања и више 
ресурса и за решавање наведених проблема, што писац 
сматра и једним од предуслова за добар град. 

Уколико читалац, потенцијални власник некретнине, сматра 
да свако треба да буде ковач своје среће, и да данас свако 
има своју шансу, можда треба да се запита који су најбржи, и 
често једини, начини да угрожени, они са амбицијом да имају 
храну и кров над главом, искују своју срећу и искористе своје 
шансе, онако како најбоље умеју и знају, онако како су, често, 
једино и научени да умеју и знају. 

5.
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О (бес)предметности теме

Постојећи принцип, по коме просечан становник 
Републике Србије може доћи до стамбеног простора, 
своди се на плата (приближно) једнака рати стамбеног 
кредита, и тако 20 до 25 година, односно 240 до 300 
месеци, односно 100 до 300 (и кусур) плата. 

Ако би нови полазни принцип био плата (приближно) 
једнака цени квадратног метра стамбеног простора, тј. 
на пример 50 плата за 50 квадрата, односно два, три, четири 
или пет пута повољнији однос (узимајући у обзир и веће или 
мање трошкове отплате кредита), да ли би тај принцип био 
краткорочно могућ а дугорочно одржив? 

Да ли је о овоме беспредметно разговарати? Да ли ову 
идеју треба унапред одбацити као, уобичајен, нереалан 
сан широких народних маса? Да ли је он у сукобу са 
основним економским и тржишним законитостима 
данас?

Писац верује да је овај принцип могућ већ данас али не 
верује да је остварив у скорије време. Зашто? Потребно је 
спровести исувише промена у постојећем моделу образовања, 
рада и културе да бисмо успели у овоме (што не значи да смо 
по томе бољи или гори од било ког другог народа). 

Оваква градња захтева делимичну промену понашања 
корисника простора и потпуну промену схватања града, ако 
некакво схватање уопште постоји, од стране оних које 
Београд управо за то и плаћа – да виде град, да га разумеју, 
и да га учине бољим.

С обзиром да је оно прво, делимична промена самих 
становника, далеко вероватније од потпуне промене 
свести градске елите, ова прича посвећена је управо 
томе – делимичној промени угла гледања Београђана.

Прича све враћа на почетак, наставља тако што скаче са теме 
на тему местимично бацајући акценат на поједине проблеме 
урбаних средина, успут износећи магловите идеје шта би 
требало да се уради (у Београду) да би наведени принцип 
Плата ::: Квадрат био остварив у пракси, уз нешто потпуно 
личног доживљаја града, Београда такорећи.
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Јавно ::: Приватно

Када град дозволи да се развијају нова насеља без 
инфратруктуре, ваљаних јавних површина и садржаја, 
он не може очекивати да се грађани према непосредној 
околини и граду односе другачије него само као према 
принудном станишту на путу према центру, свету или 
загробном животу. Брига становника о граду почиње 
онда када немају других спољашњих и превише блиских 
брига, што се у Републици Србији неће скоро догодити, 
али, сва је прилика да неће ни другде.

Београд мора развити осећај поштовања за своје становнике, 
или, ако га већ има, мора научити да га показује – веома нам 
је тешко да га осетимо у јавном превозу, на преграђеним 
Теразијама или у кружењу у потрази за паркинг местом.

Становницима Београда заједништво није страно. Свакога 
дана бар један становник Београда покаже разумевање 
погледом другом становнику зато што му овај стоји на нози у 
аутобусу јер нема где другде. Свакога дана бар један 
становник Београда погледа са болом другог који покушава 
да не заспи у трамвају у повратку с посла током тих сат 
времена вожње. Свакога дана бар двојица становника 
Београда погледају се и климну главама и осмехну 
заглављени у некој од колона. Свакога дана бар један 
становник приђе другом који је угануо ногу због рупе тамо 
где је није требало бити. 

Становници Београда знају шта је јавно добро. Друго 
добро, осим можда породице, и немају. Кад човек живи 
као становник Београда или научи да препозна то 
заједничко добро, или нестане негде у њему без трага. 

Становници Београда знају да цене Аду Циганлију, али, 
становници Београда у њему живе и у зимским месецима 
када су принуђени да беже од болести у јавном превозу, 
неретко и у становима, па сви пронађу једну просторију у 
којој телима греју једни друге.

Истина је, становници Београда називају једни друге и 
будалама, и сељацима, и кажу једни другима да су из 
вукојебина или их питају ко им даде дозволу. Сутра њима 
неки други становник Београда то исто каже, па тако, некад и 
годинама, чекају док опет не дође њихов ред да буду бесни. 

А Београд? Београд већ годинама становницима 
Миријева, Вождовца, Звездаре, Крњаче, Карабурме, 
Медаковића или Младеновца објашњава да ће сада, на 
Нови Београд или Баново Брдо,  стићи брже и лакше, 
док истовремено, становницима Железника, Жаркова, 
Петловог Брда или Раковице, или поменутог 
Младеновца, не помиње када ће, до Београда, и они 
стизати брже и лакше.

Или, на пример, Београд као да чека да се нови становници у 
Војводе Степе упознају са преосталом неколицином старих, 
па да заједно осмисле где да направе парк, или тротоар, или, 
рецимо, једну једину фотографију, на којој разноврсност боја 
и облика објеката и реклама иза њих неће у потпуности 
доминирати на тој слици.

Можда је то, јавно добро, она идеја, или бар њен део, 
коју Београд треба да има, да би држави, или сам себи, 
нечему служио, а успут, и свим својим становницима?

7.
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Основне потребе +

Најужу листу основних потреба чине ствари без којих је 
угрожено здравље, односно живот сваког човека: 
енергија (храна и вода) и заштита (кров над главом, 
одећа и обућа). 

Дакле, о квалитету живота или животном стандарду може 
да се говори тек када човек уноси довољно енергије и када је 
заштићен од временских прилика у довољној мери да 
релативно сигурно избегне појаву болести. По некима овде 
спадају и хигијена и здравствена заштита  мада се оне могу 
посматрати и као додатна заштита (када просто испуњење 
прве две основне потребе није довољно за одржање здравља, 
односно живота човека).

Међутим, треба напоменути још две ствари: 
● прва је просто подсећање да кров над главом не 

подразумева да сте и његов власник
● друга је та да Светска здравствена организација здравље 

људи описује као стање комплетног физичког, 
менталног и друштвеног благостања које се не састоји 
само од изостанка болести.

Тако ширу листу основних потреба човека у развијеном 
друштву чине, између осталог, и: сигурност (у безбедносном 
и материјалном смислу), приступ образовању и, наравно, 
стамбена јединица директно повезана на комплетну 
инфраструктурну мрежу – енергетску (електрична, или и 
топлотна енергија), водоводно-канализациону, информа-
циону (телефон, интернет, ТВ) и саобраћајну (јавни превоз, 
саобраћајнице). 

Скица случаја

Кућни буџет просечног становника Београда углавном 
(не) задовољава наведене основне потребе. Они срећнији 
који имају могућност да плаћају грејање по потрошњи 
жртвују темпетатурни комфор (угрожавају здравље), да би 
платили комуникацију (интернет, ТВ, телефон, превоз) и 
рату за стан, да би им остало довољно за јестиву храну 
(без много размишљања о њеном квалитету) и уџбенике 
за децу, и тако одржавају буџет на нивоу, колико-толико, 
лимитираног дуга. 

А онда и њима, срећнијима, некад зазвони телефон и неко 
их позове на свадбу, на рођење детета, на зимовање, или 
просто у биоскоп, или им саопшти да лабораторијски 
резултати нису добри и да је потребна терапија, или да је 
њиховим родитељима потребна додатна нега, или да им је 
ауто однео паук. Чак и они срећнији међу нама све ове 
ставке зову – непланирани трошкови. Чак и оним 
срећнијима међу нама рачуница буџета урушава се на 
месечном нивоу пред сваком новом животном 
непредвиђеном (?) ситуацијом.
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Басна о нама

Бар сваког другог човека у Београду од глади, болести 
и губитка стана, дели једна или неколико месечних 
плата. Престанак радног односа истовремено значи 
немогућност куповине хране, плаћања рате за стан или 
текућих трошкова, те искључење енергије и воде, раст 
камата, и извесну појаву болести због слабе исхране, 
недостатка температурног комфора (превисоке или 
прениске температуре), одржавања хигијене и додатног 
пада имунитета услед појачаног стреса.

Лав трчи када иде у лов док остатак живота проводи у 
лешкарењу, спавању, игри са младунцима и обележавању 
територије. Веверица неколико месеци сакупља храну за цео 
зимски период. Медвед има вишемесечни сан. Човек ради 
осам до десет сати (укључујући превоз или не), пет до седам 
дана недељно, током целе године, једва има пар недеља 
одмора а и даље га једна плата дели од глади, болести и 
губитка места за живот. Овде нешто није у реду, зар не?

Када помислимо да је човек врста која гаји друге врсте за 
исхрану, која може да мења природне услове (ђубрење, 
наводњавање, дренажа земљишта) да би добио више хране 
без обзира на временске прилике, или, која може да допреми 
храну из најудаљенијих тачака планете које су те сезоне 
имале више среће, а да, притом, и даље ради више на голом 
опстанку него што то ради већина сисара на планети, онда 
морамо признати, без обзира на све додатне луксузе које смо 
измислили, да нешто са нашом развијеном цивилизацијом 
заиста није у реду.
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Зашто не град?

Сваки други становник на планети већ живи у урбаним 
срединама, што се обично интерпретира као приступ 
послу, образовању, здравственој заштити, итд. Ово се 
сматра довољним аргументом. Да ли је тако? Истина 
јесте да живот у урбаној средини значи и одвојеност од 
извора хране, расположивог простора, здраве животне 
средине, природног окружења и природних циклуса (на 
пример, на динамику или интезитет рада не утичу 
годишња доба или доба дана). 

У урбаним срединама човеку основне потребе испуњава само, 
и искључиво, новац. Овим је човек у потпуности зависан од 
радног места јер губитак запослења директно угрожава 
живот човека у смислу пуког преживљавања. Тако долазимо 
до кружне аргументације по којој у веће насеље долазимо да 
бисмо имали новац да купимо храну и простор за живот које 
смо напустили у руралном насељу где су нам ове потребе већ 
биле, или добрим делом биле, испуњене. 

Поред тога, човек у урбаној средини користи зарађен новац и 
да се уклопи у друштвена правила, пословну културу или 
дневни ред. Тако живот у граду подразумева и нову и уредну 
одећу и обућу (нико није умро од зиме зато што има закрпљен 
или ућебан џемпер или непеглану кошуљу), уредну фризуру 
и контролу маљавости (што није хигијена већ естетика, и не 
угрожава здравље човека), а ту су и друга, у граду, спорна 
питања, од самосталног припремања хране (кисељење купуса 
или печење паприка, гајење домаћих животиња), до проблема 
паљења ватре ради загревања у могућим екстремним 
ситуацијама (несташица гаса, колапс електричне мреже).

Нису толико црно-бели ни аргументи који се тичу 
приступа образивању и друштвеном животу у 
градовима. Сведоци смо упитне сврсисходности 
постојећег модела образовања док хиљаде људи са 
универзитетским дипломама нема посао, или не ради у 
струци, или не ради баш у струци (фармацеути раде као 
продавци у апотекама а филолози као сектретарице јер 
добро знају језике). 

Споран је и аргумент интезивног друштвеног живота у 
градовима (извини што се нисмо јавили, била је фрка на 
послу, био сам нешто уморан ових дана, чим поправимо 
ауто) који је, можда и у већини случајева, привид који се 
одржава принудним контактом (колеге и клијенти са посла, 
комшије у пролазу, познаници у јавном превозу или у радњи), 
или, захваљујући интернету (колико комуникације са 
релативно блиским људима заиста одржавамо када 
искључимо интернет?). 

У времену информационих технологија можда ће ускоро 
бити време да се запитамо да ли је друштвена 
повезаност у урбаним срединама квалитетнија, или 
просто интезивнија, од оних у руралним? Да ли је већа 
могућност да жељене саговорнике пронађемо на 
интернету него у непосредном окружењу? Ако је тако, 
да ли је толико важно да живимо у урбаним срединама?
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Зашто град?

Концентрација становништва у урбаним срединама и 
већа густина изграђености предуслови су за одрживи 
развој економије, друштва и животне средине:

● смањена потреба за инфраструктуром – једна 
бандера, једна зграда, сто људи или десет бандера, једна 
кућа, троје људи?; повећан број корисника по дужном 
километру водоводних цеви (ископ земље, лоцирање 
хаварија, одржавање притиска)

● повећан број корисника по квадратном метру 
саобраћајнице – једна улица може да води до пет зграда 
са по 50 људи или до пет кућа са по пет људи

● бољи приступ институцијама и услугама – ако је 
школи потребно најмање 100 ђака да би квалитетно 
образовање било исплативо, у граду ће најудаљени ђак 
путовати 500 метара, а у разуђеној руралној средини и 
по неколико километара; слично важи и за занатске 
радње, бакалнице, банке и културне и друге садржаје

● мања потрошња материјала – исплативија градња, 
могућност префабрикације, заједнички зидови, више 
стамбених јединица под једним кровом, мање 
инфраструктуре, мање тврдих стаза по кориснику 

● мања потрошња енергије – мање спољних зидова, 
подова на земљи и крова над стамбеном јединицом, 
ефикаснија дистрибуција енергије, боља заштита од ветра 
(мало нас је свесно колики је заправо проблем грејања 
домова у руралним срединама у којима су шуме одавно 
искрчене – Војводина, Мачва, Поморавље, Колубара)

● више слободних површина за пољопривреду, 
рекреацију,  или природна станишта – поделите градске

стамбене блокове на мање зграде и куће и поређајте их у 
форму разуђенијих насеља: Нови Београд распростирао 
би се до пола Срема, Карабурма до Гроцке, Баново брдо и 
Жарково до Липовачке шуме 

● смањени трошкови транспорта људи и робе – ако је 
најмањој продавници потребно 100 људи за одржавање 
посла, у руралној средини неки путују по свакодневне 
намирнице и по неколико километара а роба се довози 
више пута у мањим количинама

● бољи услови, нарочито за старе, особе са инвалидитетом 
и немоћне – уређене пешачке зоне, тврде површине, 
коридори без степеника и сл, смањују могућност падова и 
повреда, олакшавају коришћење инвалидских колица и 
ход (са или без помагала, штапа или ходалице); близина 
људи доприноси безбедности и лакшем свакодневном 
животу (помоћ комшија, достава хране, плаћање рачуна); 
здравствена заштита је доступнија (јавни превоз, такси, 
ход); једноставније је и безбедније одржавање 
домаћинства (нема потребе за паљењем ватре, за 
спремањем енергената за зиму, нема замрзавања воде у 
цевима, обезбеђен је сервис и брза реакција спасилачких 
служби, мањи је унос нечистоћа), итд.

● успостављање одрживости – могуће унапређење и 
локализација водоводно-канализационих система, 
једноставније управљање отпадом и враћање материјала 
у производни циклус рециклажом или поновном 
употребом, смањење потрошње енергије за транспорт, 
могућност развоја независних и самодовољних заједница 
(пре свега у смислу енергетске или водоводно-
канализационе инфраструктуре)..
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А где смо сада ми?

Велики број људи у Београду живи ни тамо ни  ̔ вамо, 
на пола пута од урбаног до руралног. Приградска 
насеља настала 1980-их и 1990-их година направила су 
велики проблем за пристојно функционисање града. 
Међутим, од 2000. године почиње потпуни колапс 
урбанизма и урбане културе. Зашто? До 2000. године 
дивља градња управо то је и била – дивља градња. Од 
2000. године морали сте да имате папире пре него што 
сазидате нешто што, ни по једном критеријуму, није 
поуздано квалитетније или смисленије од поменуте 
дивље градње, чак, напротив. 

На пример, да је град Београд у неком тренутку протекле 
деценије владавине прописа (2000-2010) решио да уреди 
Калуђерицу, или Алтину, требало је да откупи или да на други 
начин (пребијањем легализације, опраштањем пореза у 
одређеном временском интервалу) дође до земљишта 
потребног за проширење саобраћајница или стварање јавних 
простора у покушају да заиста урбанизује насеље. То 
проширење у добром делу случајева подразумевало би 
рушење/померање ограде и смањивање дворишта. Са новим, 
легалним насељима, проблем је у томе што би овај посао 
подразумевао рушење половине петоспратне зграде да би се 
померила регулациона линија а саобраћајница проширила 
(можда чак и додао тротоар!).

На датом примеру јасно видимо потпуни континуитет 
неразумевања града од стране најодговорнијих људи. 
Грехе легалне градње плаћаћемо дуже, и више, него 
последице оне деценије или две дивље градње. 

Колико је било тешко разумети да институције система 
далеко више опција за тражење решења имају када са друге 
стране стола седи неко ко граду никада није дао оно што 
граду припада, него када је ту неко ко је годинама чекао 
дозволу од града, плаћао високе камате код банака, и чекао 
да град инфраструктуром, јавним превозом, уређењем и 
основним функцијама омогући нормалан живот на легално 
насталом подручју (што многи још увек нису дочекали).

Укратко, трагедија Београда јесте у томе што је дивљи 
(спонтани) развој насеља до 2000. године био стихијска 
појава настала притиском одоздо, омогућена безвлашћем, 
корупцијом и политичким попуштањем одозго зарад других 
циљева (смањење друштвених тензија због лоше економије и 
последица санкција и ратова). Од 2000. године урбана 
некултура постаје институционализована тако што урбана 
култура бива скрајнута зарад нових краткорочних циљева, где 
је, донекле, нестало само безвлашће, али су остали корупција 
и политичка попуштања зарад нових/старих циљева.

Тема за размишљање: да ли је неко покушао да израчуна 
штету нанету грађевинској индустрији зато што је држава, у 
дужем временском периоду, допустила веома примитивне 
модалитете малверзација као што су дупла-до-петодупле 
продаје станова, нестанак извођача са уплатама за почетак 
радова, или једноставно, лошег извођења, што је довело до 
нелојалне конкуренције и губитка поверења у извођаче, али 
и до нестанка милиона и милиона новчаница хиљада 
инвеститора у (не)познатом правцу чиме је тржиште, док је 
још новца и наде у сутра на њему и било, у потпуности 
окренуто банкама и помоћи државе или града?
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1.000 евра по квадрату

Субвенционисани стан (новоградњу), по цени од 1.000 
евра по квадратном метру, у главном граду Србије, 
можда је могуће купити једино у Миријеву, деловима 
Жаркова, на Белим водама, у Крњачи, Вишњици, 
Медаковићу, насељу Вељко Влаховић, Земун пољу, итд. 
Наравно да није проблем у томе што су ова насеља 
удаљена од Трга Републике, није више толики проблем 
ни то што су почела да се развијају у безвлашћу пре 
2000. године, али јесте огроман проблем у томе што се 
развијају и дан-данас без икакве назнаке урбаног, осим 
у томе што имају већу густину насељености. 

Та насеља немају ваљану парцелацију, регулацију и 
инфраструктуру, њима може да се приђе само постојећим 
саобраћајницама које нису биле довољне ни пре 15 или 20 
година. Узмимо за пример Миријево – ако нема средњих 
школа и факултета, или радних места, а отворимо врата 
градњи зграда у насељу ком се прилази градским 
саобраћајницама најнижег реда, шта ће се десити када се у 
те, иоле приступачне станове, доселе још хиљаде људи? Они 
свакодневно морају одлазити и враћати се у своје домове. 
Куда? Како? Колико дуго, у времену и простору?

Практично једине разлике између спонтано изграђене 
Калуђерице и онога што Београд данас назива планском 
градњом јесу у томе што су нови објекти вишепородични 
(зграде) и то што, углавном, имају грађевинску и употребну 
дозволу пре усељења. Улице су једнако нефункционалне, 
јавних и зелених површина нема, а изградња вртића, на коју 
се чека годинама, слави се у медијима као велики успех 
града са једним од највећих буџета у овом делу света.

Београд најмање још деценију, ако почне данас, неће достићи 
ниво свести који је имао од друге половине 20. века, ако не и 
много раније, и коју је задржао чак и оних 1990-их, јасно 
именујући дивљу градњу дивљом и раздвајајући је од здравог 
градског ткива. Данас ову танану разлику не умеју да 
препознају тамо где је најважније – у надлежним 
институцијама. Гледајући солитере-аматере настале од 
2000. године можемо да се запитамо: ако је насеље од типски 
сличних кућа Калуђерице дивље, како онда назвати градњу 
делова Жаркова или у Војводе Степе? Питомом?

Насеља која данас настављамо да градимо сабрала су у 
себи све најгоре карактеристике урбаног и руралног:
● густина насеља не дозвољава узгајање хране, развој 

зелених површина, јавних простора (игралишта за децу, 
рекреативних садржаја, тргова) и пословних објеката (где 
се налазе радна места, трговине, услуге), те самим тим не 
дозвољава ни развој локалног центра (па становници 
Земун Поља или Бусија, и деценију-две од усељења, иду у 
Земун, они из Калуђерице и Малог Мокрог Луга на 
Булевар, они из Жаркова или Скојевског на Баново Брдо)

● недовољна густина насеља отежава приступ (тек 
недавно или још увек неизграђеним) јавним објектима и 
службама, чини линије градског превоза нерентабилним 
па се чека дуже него у гушће насељеним подручјима, 
умањује се рентабилност изградње инфраструктуре 
(енергетске, водоводне, канализационе, комуналне, итд), 
па је чак и архитектура градских блокова ретроградна 
(слободностојеће зграде са прозорима на бочним 
странама и растојањем између зграда од једва пар 
метара), и ту списак није коначан.
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Зашто је некад било боље?

Ако неки нов стан кошта 1.000 до 1.200 евра по 
квадрату, врло је вероватно да се налази: 
● у таквој згради да се његова функционалност и комфор 

(звучна и топлотна изолација, поглед, квалитет градње) 
најпрецизније могу описати као патетични

● у насељу са потпуно разулареном структуром, на 200 до 
500 или више метара хода, трасом без употребљивог 
тротоара, од зграде до стајалишта јавног превоза

● у сутерену/подруму или на петом спрату без лифта
● на десет или петнаест километара кроз централне зоне 

града до посла или факултета, на пет километара 
ваздушном линијом до првог правог градског парка, на 
пар стотина метара од њива и пар десетина метара од 
следећег градилишта због којих је асфалт, ако га има, 
лети прашњав а у пролеће, јесен и зиму блатњав

● у окружењу које се добрим делом загрева пећима и 
котловима на чврста горива па је ваздух по великој 
влажности неподношљивији него пред тунелом у 
Бранковој улици, а звук зујања клима уређаја лети чини 
један од основних елемената укупног амбијента.

За тих 1.200 евра по квадрату не може да се купи оронуо 
стан на Новом Београду на целом потезу од Бранковог моста 
до Тошиног бунара. Квалитетније је грађен? Не обавезно. 
Боље изолован? Углавном не. Има централно грејање? Да, и 
плаћа се целе године. Има бољу столарију? Ретко, скоро 
никад. Има мању кирију? Напротив. Има теретни лифт? 
Углавном не. Функционалнији је? Често не. Има бољу 
звучну изолацију? Не обавезно. Продавница је у приземљу? 
Углавном не. Близу је аутобуско стајалиште? Често и не.

Зашто је стари стан скупљи од новог? Не, није ни зато 
што је ближи центру или се брже стиже (можда би тако и 
било да се, до центра, не мора преко Бранковог). Једноставно 
– скупљи је зато што људи хоће да га плате више. 

Зашто је то тако можемо само да нагађамо. Можда је ово 
близу: зато што се са сваког прозора види или дрво или река 
или небо или пола града, зато што колица за бебу имају куда 
да прођу, зато што сасвим пријатно може да се шета по 
блоку око зграде и не мора да се путује до првог дрвета, зато 
што нема загушења саобраћаја пред првом раскрсницом кад 
кренете са паркинга испред зграде. 

Зашто тога нема у данашњој новоградњи? Можда зато 
што је то данас просто тако, или су друга времена. 
Можда зато што се данас гради пет по пет уместо пет 
по пет хиљада станова, и планира се ћошак по ћошак, 
плочник по плочник, уместо блок по блок, а можда и 
зато што су за град Београд некада радили људи који, 
пре свега, о граду нешто знају, а затим и све остало.
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Може ли за 500?

Ма може и за 300! Када? Када Београд буде градио бар 
као некад, а можда и боље, јер ипак, 21. је век. Када ће 
то бити? Никад. Добро.. можда некад, али не у скорије 
време. Једину наду писцу ове приче даје неколицина 
активиста, пре свега због тема које препознају као 
кључне, а које орбитирају око онога што је суштина 
урбане средине – град је јавно, заједничко добро. 

Уједно, то је и разлог зашто је наде тако мало – сам Београд 
данас не препознаје јавно добро. С обзиром да је ово и 
идеолошка, филозофска, егзистенцијална, образовна, 
културолошка и политичка проблематика, Београд ће 
наставити да грца под сопственим теретом још дуго.

Решење за град не може да има један човек. Решење за град 
од милион и по људи не може да има ни тим од сто или 
хиљаду људи. Међутим, они могу да понуде решење. Хоћемо 
ли их, ми остали, разумети када то учине? Можемо да 
покушамо да сазнамо више, да и сами размислимо шта бисмо 
ми урадили да смо нека власт, да бисмо њих и њихове 
предлоге једног дана разумели боље.

Овде лежи и суштина одговора на питање: може ли се доћи 
до цене квадратног метра за два, три или четири пута 
мање новца него данас? Ако је цена квадрата (x) проистекла 
из релативно једноставне једначине у којој се сабирају и 
множе мање-више познате вредности (цена земљишта, рада, 
транспорта, материјала, дозвола, задуживања, итд), где је 
свака од њих део реалности тржишта, како је онда могуће 
добити дупло или тродупло мањи резултат једначине (x/2)? 

Није могуће. За другачији резултат потребно је променити 
елементе у једначини, или, где год је то могуће, смањити 
вредност појединих елемената, како бисмо на крају добили 
мањи резултат. Зар је могуће избацити неке од наведених 
елемената? Није, или углавном није. 

До цене квадратног метра за два, три или четири пута 
мање новца може се доћи једино у процесу који је два, 
три или четири пута озбиљнији, сложенији и 
сврсисходнији. О томе је ова прича.
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1. Идеја – мајка система

Свако од одговорних рећи ће да систем имамо. Свако од 
оних који покушавају да живе и раде у том систему 
додаће и – нажалост. Систем често личи да постоји себе 
ради, некима личи и трећих лица ради, и већ 
деценијама успешно покушава да сакрије, ако је уопште 
има, било какву идеју о граду.

Која је идеја водиља града Београда? Да купи још аутобуса? 
Да среди мостове? Куда ти аутобуси и мостови воде? Ко њима 
и преко њих иде? Куда иде? Зашто иде? Да ли је идеја 
Београда да изгради вртиће? Зар се вртићи у граду не 
подразумевају? Зар деца треба све време да буду у парку? У 
ком парку? 

Да ли је идеја Београда да реконструише фасаде и то без 
икаквог покушаја да примени енергетску ефикасност кад 
већ поставља и плаћа скелу? Да ли је идеја Београда да 
помаже својим становницима да преживе тако што ће 
трошкови за вртић, јавни превоз и изнајмљени стан бити тек 
нешто већи од плате јединог запосленог супружника и 
пензије једног од родитеља супружника, заједно? 

Која је идеја водиља становника Београда? Да имају 
свој стан? Да раде на две аутобуске станице од куће? Да 
могу да живе од плате, од пензије? Да дишу бољи 
ваздух? Да имају мање трошкове живота у граду како 
би им више (бар нешто) остало за живот на годишњим 
одморима или за децу на факултету, у иностранству, 
или, једноставно, на самофинансирању на Београдском 
Универзитету?

Да ли идеја која подразумева основне животне потребе 
може да се назове идејом? Све и да сада немамо других, не 
смемо да поставимо црту тако ниско. 

Основно је да поново сањамо о ономе изнад доње 
границе пристојног живљења да бисмо, једног дана, 
можда, стигли и до ње. Да бисмо, једног дана, можда, 
осетили нешто и од бољег живота.
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2. Просторно планирање

С обзиром да и сам често подвлачи како преузима 
иницијативу не чекајући државу, постоје ли покушаји 
Београда да својим, далеко већим капацитетима и 
искуствима, помогне другим српским градовима да 
задрже своје становнике, можда само оне који се из 
простог очајања селе у Београд, где су нешто веће 
могућности да раде и обезбеде иоле пристојан живот? 

Београд, да их има, могао би другим градовима уступити 
моделе урбанизације, подизања квалитета живота грађана, 
запошљавања становника у урбаним срединама, решења 
саобраћаја. Београд, да има слуха, могао би да чује искуства 
средина са далеко мањим обртом капитала, у којима 
становници живе и раде пристојније него већина Београђана.

Постоје ли покушаји Београда да подржи урбанизацију и 
развој служби у својим приградским општинама са по 
неколико десетина хиљада становника, у Обреновцу, у 
Барајеву или Сопоту, у који се, узгред, и даље може ући само 
преко пружног прелаза што је детаљ који можда најбоље 
описује став Београда о становницима Београда? Постоје ли 
покушаји Београда да успостави делове канцеларија у овим 
општинама у којима ће људи из тих општина радити за град 
једнако ефикасно као да су у Београду (интернет је чудо)?
Постоје ли покушаји Београда да изгради независније 
локалне заједнице (насеља) унутар ширих урбаних целина 
(општина)? Морају ли становници све оно непходно за живот 
тражити у давно изграђеним зонама, удаљеним и по више 
километара? Одговорни ће сад рећи: Нова општина Сурчин! 
Многи Сурчинци би на то рекли: Шта нова општина Сурчин?

Постоје ли покушаји Београда да се храна или пијаћа вода 
производе тамо где се користе, да се канализација прерађује 
тамо где настаје, да се радна места налазе тамо где се 
живи? Постоје ли покушаји да Крњача не звучи као Крњача 
свима ван ње, да Ресник не звучи, да Сремчица не звучи, да 
Рушањ не звучи, да Пиносава не звучи, да Бусије не звуче?

Може ли се непрекидном изградњом станова, и само 
станова, по ободу града, направити Град? Београдске 
општине у себи садрже неколико просечних српских 
градова а у појединим насељима живи једнак, па до 
неколико пута, већи број становника него у мањим 
местима у Србији, али, за разлику од сународника, 
становници многих београдских насеља немају приступ 
културним, спортско-рекреативним, јавним садржајима, 
они немају свој парк, клубове и јавне скупове. Њих је 
лакше наћи на интернету него на карти Београда: 
Калуђерица, Медаковић, Велики Мокри Луг, Плави 
Хоризонти, Рипањ, Овча, Вишњица.. 

Каква је безбедност у граду у ком постоје насеља, и грађани, 
првог, другог па и трећег реда, којима су, главне улице, оне 
којима им пролази јавни превоз, за завејан Београд, и 
званично, улице другог и трећег реда? Каква је дугорочна 
безбедност државе чији главни град служи као одскочна 
даска (образовање, прво радно искуство и контакти) за 
многе? Каква је дугорочна безбедност државе у којој главни 
град има стандард на нивоу околних земаља, чланица 
Европске уније, док се остатак државе по стандарду једва рве 
са оним другим земљама у региону, које нису чланице ЕУ?
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3. Урбанизам

Како урбанизам у Београду углавном долази након 
изградње, пренамене земљишта, неретко и након свих 
дозвола, Београђани могу да стекну утисак да је једини 
задатак урбанизма као научне дисциплине да води 
дневник о ономе што се у граду дешава и да аминује 
оно се већ десило. Није. 

Урбанизам, нарочито у 21. веку, треба да дође пре свега 
осталог, јер, урбанистичко планирање, распоред 
урбаних функција и разумни прописи обезбеђују: 
● искоришћење и унапређење постојећих услова – добру 

осунчаност, заштиту од ветра и проветреност, приватност 
и бољи квалитет ваздуха

● добар однос изграђених, саобраћајних и зелених 
површина – квалитет ваздуха, заштиту од буке, смањење 
потрошње енергије, безбедније окружење

● исплативу изградњу самоодрживе локалне 
инфраструктуре – нема загушења саобраћаја нити 
потребе за прескупим откупом земљишта, поузданије 
снабдевање енергијом и водом, могућност локалног 
искоришћења канализационог и комуналног отпада

● уједначен развој изграђене средине – стварање урбаног 
амбијента и осећаја сигурности урбаног окружења

● квалитетно изграђне домове, пословне и јавне објекте 
са малом потрошњом енергије за хлађење, грејање и 
осветљење, са малим трошковима одржавања 
захваљујући квалитетним материјалима и системима 
мерења, управљања и контроле, једноставнијем 
одржавању хигијене, добрим управљањем атмосферским 
и отпадним водама

● ефикасну употребу воде – ефикасним точећим 
уређајима, коришћењем кишнице за тоалете и сивих вода 
за заливање и хигијену зграде, пречишћавањем 
канализационих вода на лицу места, итд.

● чување ресурса – разврставањем отпада, применом 
рециклаже и поновне употребе материјала, коришћењем 
органског отпада за околне зелене површине

● мање расходе комуналних предузећа – уређенијом 
околином и подизањем свести код грађана

● бољи приступ потребним садржајима – радном месту; 
културним садржајима као што су биоскоп, позориште, 
библиотека (медијатека?); образовним институцијама; 
друштвеним садржајима као што су клубови пензионера, 
дечије играонице, кафићи; установама и услугама као што 
су бакалнице, банке, занати

● мање трошкове превоза за становнике који користе 
јавни превоз (путовање из друге зоне до радног места), 
али и за становнике који путују колима (радно место у 
зонама са наплатом паркирања, пролазак наплатне рампе 
на ауто-путу, потрошња горива)

● мањи утрошак телесне и животне енергије и више 
расположивог времена за учешће у породичном и 
друштвеном животу заједнице.

А све ово само је делић урбанизма, и тек скица онога чега су 
свима пуна уста – одрживог развоја. Лоше решен, неуређен 
и неорганизован Београд јесте град који не једе само себе већ 
и целу државу, и то не само зато што је он тако велики а 
држава тако мала, већ и зато што од њега зависи привреда, 
животна средина па и амбиција остатка државе.
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Инфраструктура је оно што од града прави град. Ако не 
долази пре градње, онда се, то нешто, зове увођење 
топловода, нови вртић, нови парк са три стабла, нови 
контејнери, итд. То није инфраструктура. То је безмало 
урбани мобилијар, као клупа, као канта за отпатке, као 
решетка за бицикле. Инфраструктура је крвоток, 
нервни систем града. Она повезује све органе како би 
град могао да ради. Инфраструктура је један од разлога 
зашто Београд не ради.

Нисмо се много померили од приступа који је у Београду, 
можда први пут, примењен у Земуну крајем 1990-их. Општина 
је продала плацеве (углавном без ваљане документације) и 
настала су нова насеља: без електричне енергије, улица и 
тротоара, асфалта, вртића, школа, уличног осветљења, јавног 
превоза и јавних површина, безбедних приступних 
раскрсница, водовода и канализације, контејнера за отпад..

На последњу чесму и бандеру Новог Града и Галенике 
накачила су се цела нова насеља што је изазвало проблеме у 
снабдевању водом и енергијом који су тек годинама касније 
решени. Многи други проблеми још увек нису, и не решавају 
се. А биће их. У наредним годинама треба очекивати 
(интезивнију) продају постојећих кућа, њихово рушење и 
изградњу зграда, повећање броја становника и возила, итд.

Ако мислите да је данас другачије, прошетајте се у насеље 
Вељко Влаховић и затећи ћете целе стамбене блокове нових 
зграда до којих се долази спонтано насталим серпентинама 
кроз стари део насеља. Треба ли рећи – нема ни јавног 
превоза, и тешко је замислити куда ће, како, и када стићи.

У Београду је ситуација са инфраструктуром данас таква да су 
поједина гробља опремљенија и уређенија него поједина 
насеља, те многи Београђани нису само грађани другог реда 
у односу на живе, већ и на многе покојне Београђане. Током 
последњих деценија Београд није пуно урадио ни за своје 
мртве. Квадрати гробних места често су скупљи и од оних 
стамбених, а Београђани се свако мало упућују да посмртне 
својих најближих шаљу у делове града где нога покојника, и 
његове породице, никада пре није крочила.

Београдске пијаце, својим изгледом, условима, 
мирисима и пратећим отпадом дочаравају амбијент 
средњовековних тржница. Када је новац коначно 
уложен да се она, најпознатија међу њима, уреди, 
поменуто суштинско непознавање града од стране 
надлежних по ко зна који пут појавило се у свом пуном 
сјају. Зелени венац изгледа отужније него икада раније 
зато што је и овде спонтаност замењена легалним 
уређењем, бесмисленим, нефункционалним, мртвим. 

Занимљиво је и то да су чувени кровови Зелењака очувани у 
оригиналној форми и бојама, и то тако да никоме није пало на 
памет да су можда некада надвисивали околни простор и 
представљали репер града, па их је, скупа и захтевна 
реконструкција, оставила у рупи. Поред тога, очувана је и 
традиција да се људи и роба на београдским тезгама 
прилагођавају спољашњим условима, летњим и зимским, без 
обзира на труљења, замрзавања, упале плућа, бубрега и 
бешика, распадање шака и носева, и да Београђани, са воћем 
и поврћем, кући односе и издувне гасове свих оних аутобуса.
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Са друге стране, град је, углавном, већи од своје 
инфраструктуре. Они који су мањи изгледају пусто, 
голо, као да су прављени за нека будућа времена, за 
будуће генерације. Па ипак, природа је града да расте и 
достигне, и брзо прерасте, своју инфраструктуру. 
Инфраструктура пре града омогућава флексибилност и 
примање чак и оних садржаја који у почетку можда 
нису били предвиђени. Град пре инфраструктуре не 
омогућава ни оне садржаје које би град морао да има.

Значај инфраструктуре види се, на пример, на Новом 
Београду. У последње време Београд се хвали изграђеним 
бициклистичким стазама. Међутим, Београд их гради тамо 
где је Нови Београд давно оставио места и за њих. Београд 
данас, Београду који долази сутра, не оставља места ни за 
тротоаре а камоли за бициклистичке стазе. Нови Београд 
оставио је места и за већи број аутомобила, и за повећање 
густине насељености надоградњама, и за повећање густине 
изграђености комерцијалним садржајима, и за нове линије 
градског превоза које, као ретко где, на Новом Београду имају 
чак и луксуз да мењају трасе и да се прилагођавају новим 
потребама. Када Нови Београд упоредимо са, на пример, 
Мирјевом, као, плански изграђеним насељем на једној 
јединој иоле пристојној саобраћајници, јасна је та разлика 
између нечега што јесте град, и онога што никада неће 
успети да прерасте ниво насеља, то јест, недефинисане 
аморфне урбане масе коју Београд назива насељем. Дакле, не 
ради се о изгледу, ради се о инфраструктури која омогућава 
релативно једноставно прилагођавање, даљи раст, и 
унапређење квалитета живота за становнике.
 

Београд данас заиста не разуме шта је инфраструктура. 
Београд данас инфраструктуром зове мост или два, 
деоницу или две, два вртића, три шалтера, подземне 
контејнере, пет гумираних плочника за игру деце или 
справе за вежбање на слободном простору који је 
испланирао, заштитио законом и сачувао онај Београд, 
од јуче. Онда исти тај Београд, од данас, који је 
последње паркове предвидео у јесен 70 и неке, каже: 
грађани нису оставили довољну ширину саобраћајнице 
за пролазак јавног превоза (?!). 
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Значај парцелације, са којом Београд, чини се, има неки 
лични проблем од када постоји па све до данас, можда 
најбоље илуструје једна причица из историје. 
Фотографија улице у било ком насељу од Сомбора до 
Сремских Карловаца, Панчева или Вршца показује исти 
образац, и то, не само архитектонски, амбијентални и 
типолошки, већ, у извесном смислу, и симболички и 
културолошки. 

Тај образац није настао наредбама, дистрибуцијом типских 
пројеката или захваљујући само/свести народа, већ 
осмишљеном парцелацијом која је омогућила даљи 
спонтани развој архитектонских облика и орнамената, а 
затим и уређених амбијенталних целина. 

Парцеле за досељено и, у почетку, раштркано становништво, 
формиране су на површини која задовољава основне 
потребе једног независног газдинства на коме се може 
преживети, са пропорцијама (ширином и дубином) таквим да 
се добије насеље ушореног типа како би се сачувало што 
више обрадиве земље за властелу. Сама насеља 
распоређена су тако да становништво, тј. радна снага, буде 
на располагању, како за рад, тако и за одбрану (још једна 
скица о безбедносном фактору просторног планирања). 

Куће са две просторије и подужним тремом какве су градили 
досељеници, у ушореним насељима морале су бити 
постављене на уличну регулацију – држава је инсистирала да 
се расположива парцела користи што рационалније, тј. да 
остане што већа површина за газдинство у дубини парцеле.

Затим, деобом већих породица, парцеле су понекада додатно 
подужно дељене међу браћом. Ужа парцела дириговала је и 
подужни правац пружања куће управно на улицу где је трем 
био окренут према дворишту а задња страна наслоњена на 
регулациону линију ка суседу како би испред куће остао 
колски пролаз у задње двориште. У недостатку довољно 
дрвета или камена за градњу куће су грађене набојем а 
кровови покривани трском, да би, укидањем феудалног 
система (19. век) и побољшањем материјалног положаја 
становништва, све више у употребу улазили опека и цреп.

Двоводни кровови оваквих кућа временом су постали проблем 
због спорова у вези са отицањем воде на суседну парцелу и 
појављује се нови пропис који каже да сва вода мора ићи или 
на улицу или на сопствену парцелу. Тако настају куће 
наслоњене на улицу, са пролазом ка задњем дворишту у 
склопу саме куће (ајнфор) и једноводним кровом ка дворишту 
над подужним делом куће и помоћним просторијама.

Парцелација и пар закона.. Београд као да ни толико 
није имао током нулте деценије 21. века, истински 
дивље, градње. Суштински, нема их ни данас, нити још 
увек намерава да их има. Да има, већ бисмо имали нове 
урбане целине које би се могле назвати амбијенталним. 
Да намерава да их има, већ бисмо знали где ће, каква, и 
колика, насеља настајати у наредним годинама.
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У Београду, тешко као и све друге, дозволе добијају и зграде 
са по четири фасадна зида (слободностојеће), површине 
основе мање и од, на пример, 150 квадратних метара, са по 
пет до седам етажа које су на продају. Како оне изгледају, 
односно, по народски, на шта личе, неки могу да замисле већ 
из датог описа а они који не могу, могу просто да се 
прошетају по неким од помињаних предграђа. Довољно је 
било рећи да таква зграда мора да има слепе бочне фасаде 
које ће се наслањати на исте такве са обе стране. Зашто?

На пример.. Ако је парцела широка 20 метара а сама зграда 
има габарит 15 са 20 метара, са прозорима на све четири 
стране, и постави се ужим фронтом ка улици тако да има од 
метар до четири метра са леве и са десне стране, то значи да 
ће зграда улазити у задње дворише за пет метара више него 
што је потребно и да ће имати два фасадна зида више. 

На тако искоришћеној парцели нема се где засадити, или, 
једном, некада, разгранати дрво, јер, ако поред зграде остане 
по два и по метра са сваке стране, то је пет, па пута дубина 
зграде од, на пример, поменутих 20, то је 100 метара 
квадратних. То је једнако површини од, на пример, оних 
уштеђених пет дворишних пута 20 метара ширине парцеле. 
То је већ пристојна површина за дрво, два или три, док на 
оних два пута по 20 дужних метара могу само да се поставе 
саксије са цвећем и понеком тујом. Додатно, пристојан 
улични фронт неће постојати никад, као ни приватност или 
добра природна осветљеност унутрашњег простора јер бочни 
прозори стоје наспрам исте такве зграде на суседној парцели, 
удаљене свега неколико метара. 

Једина предност може бити природно проветравање кухиња 
и купатила, наравно, под условом да немате утисак да вас 
онај, са вишег спрата из суседне зграде, удаљен пет метара 
од вас, не гледа у теме.. или где већ.

Притом, са два неупотребљива фасадна зида, троши се два 
пута више енергије за грејање и хлађење коју доставља град, 
па ће ТЕНТ морати да ложи више угља, који ће тако нестајати 
брже него што је потребно, и држава ће све више падати у 
енергетску зависност. Ма јесте! Због моје зграде! Да, и због 
твоје зграде, међу хиљадама других сличних.

Зашто дрво није само за шуму? 

Дрво и у граду лети прави хлад, а зими отресе лишће и 
пусти сунчеве зраке, те се понаша као савршена, 
аутоматска, природна ролетна или сунцобран. Дрво у 
крошњи задржава ноћну свежину и влагу, а сенком 
штити површине од прегревања. Дрво не морате 
заливати, водом коју плаћате, оно ће се само снаћи. Под 
јаком кишом, дрво неће дозволити да настану потоци, 
бујице, које ће излокати земљу и низ улицу понети 
блато и шљунак изваљен из бетонских стаза.

Да, са дрвета пада лишће које треба скупљати. Да, на дрвету 
понекад буде и птица које вам могу прљати аутомобил, или 
стазу, или раме, или главу. Они који више воле хигијену од 
дрвета пред зградом, пред прозором, можда би могли да се 
позабаве и уљем које са аутомобила капље пред зградом, или 
пљувачкама, или жвакама. Мало је натегнуто оптужити дрво 
за мањак хигијене у градовима, зар не?
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6/1 Архитектура

Замислите да ставите испред себе омањи мобилни телефон, 
кутију шибица, ону малену округлу свећу у алуминијумском 
ваљку или затварач флаше, кесицу чаја и, на пример, 
селотејп. Замислите да их поређате тако да се додирују 
међусобно. Е сад замислите да направите нову комбинацију. 
Може још једна? А још једна? Колико препознатљивих 
комбинација можете да направите са пет елемената? Три? 
Десет? Е па, архитекте изгледа да могу да направе милионе. 

Дневна, трпезарија, кухиња, остава, купатило, спаваћа 
соба, тераса, још једна соба, или ни једна. Ето, то су 
станови које градимо већ деценијама. Постоји ли 
математичка могућност да нешто што нацртамо већ не 
постоји? Не у свету – у Београду да не постоји?

Оквир пројектног задатка данас је следећи – Ово је парцела, 
не могу да продам стан од 90 квадрата, не могу да направим 
20 гарсоњера јер немам где да ставим 20 паркинг места које 
ми траже за сваки стан. Дакле, пројектни задатак се у 
највећем броју случајева своди на мање и средње станове на 
што мањој (законом прописаној) квадратури. И онда се губе 
дани, недеље, некада месеци, само да се дође до идејног 
решења које је суштински исто оном на суседном објекту.

Ако направимо типлогију парцелације блокова, понудимо 
неколико шематских идејних решења за основе зграда, 
израдимо једноставну софтверску апликацију за потребне 
измене/корекције на тим шемама*, уштедећемо 
инвеститорима трошкове за пројекат и смањити продајну 
цену квадрата. 

Предлогом неколико основних образаца структуре зграда и 
станова у њима, могуће је израдити скице енергетских 
модела и затим их унапредити. То практично значи да 
зграду, која у енергетском моделу првог идејног решења, 
покаже да ће се на одређеној локацији, према просечним и 
екстремним температурама те локације, лети загревати до 60 
или 80 степени Целзијуса уколико се додатно не расхлађује, а 
зими хладити на минус пет или пет степени Целзијуса ако се 
не греје, архитектонским изменама можемо прилагодити тако 
да се природни температурни опсег у њој креће између 
подношљивих екстрема, рецимо, 40 и 10 степени Целзијуса.  

Зашто је ово важно? Зато што ће трошкови за грејање и 
хлађење простора бити мањи. Зато што, у случају 
колапса мреже или несташице енергената (пример 
гасне кризе из јануара 2009. године), у временском 
интервалу дужем од 24 или 48 сати, нећемо имати 
унутрашњу миграцију десетина хиљада избеглица из 
сопствених станова до првог објекта са оџаком или до 
сабирних центара за ванредне ситуације (на пример – 
фискултурних сала најближе школе).

*Скица рада софтвера: Уколико се у почетној предложеној шеми 
основе двособног стана пројектованог према Правилнику о условима и 
нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова (СГ РС 
58/2012) који предвиђа најмању димензију дневне собе од 18 метара 
квадратних, предвиди дневна соба габарита 3,5 са 5,15 метара, софтвер 
може аутоматски скраћивати дужину собе на пет метара уколико дође 
до њеног проширења за 10 центиметара, то јест, на 3,6 метара, како би 
задржао минималну површину од 18 метара квадратних, и, сходно 
томе, новонасталој ситуацији прилагођавати и остале просторије.
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6/2 Архитектура

Али.. Али.. Архитекте ће остати без посла! Не. 
Архитекте ће добити посао који заиста има смисла 
радити. Архитекте ће имати времена да се посвете 
ситницама: да ли врата у преградном зиду од опеке на 
100 или 105 центиметара од зида? Аха! Четири опеке 
су 100, плус три вертикалне спојнице, нек буде – 105!

Зашто је ово важно? Зато што мајстор поређа четири опеке у 
једном реду, у следећем поређа три целе и једну подељену 
(половину на почетак и половину на крај реда), па овај 
образац понови 13-14 пута док зид дође у линију горње ивице 
отвора за врата. Па тако на четири спрата, за по троја или 
петоро врата на сваком спрату. Оних пет центиметара значе.. 
колико радних сати? Колико више материјала? Колико више 
отпада који је плаћен, донешен, однешен? 

А колико таквих места има кад се ради извођачки пројекат? 
Сто? Петсто? Хиљаду? Колико таквих места кошта више од 
једне опеке и вангле малтера? Колико таквих места постаје 
интерни стандард у пројектовању следеће зграде? Колико 
таквих места може имати више решења које треба испитати у 
пракси па се, после испробавања у пракси, коначно 
определити за једно од њих на свим будућим пројектима?

Архитекте још треба и да пронађу материјале са 
најповољнијим односом цена-квалитет-изглед којим ће 
продати станове брже од конкуренције. Уосталом, на 
тржишту које нема купаца, већ одавно продајемо лукс 
станове који се тако зову у огласима јер нису баш 
потпуна антитеза естетике па изгледају богатије.

Архитектура (полу)типских стамбених зграда којима се 
бавимо данас, ионако се махом креће негде између тачака 
смрзавања воде и алкохола, и сва је ауторска мука 
дециметар ῾вамо дециметар тамо и ето новог квадрата у 
три дужна метра! Уз аутоматско (софтверско) решење 
оваквих проблема, архитекте би имале више времена да се 
баве приватношћу корисника, звучним комфором, новим 
системима и прорачунима њихове примене. 

Архитекте би имале времена и да пронађу начине да 
надокнаде трошкове уградње лифта тако што ће уштедети на 
темељима предвиђајући градњу лакшим материјалима који ће 
смањити оптерећење саме зграде. Архитекте би могле да се 
баве проблемом изолације конзола балкона и других спорних 
места (топлотних мостова). Архитекте би могле да размисле 
о томе колики је однос површина стакла и рама прозора и 
балконских врата, и о томе да ли се површина рупе у фасади 
може смањити а да површина кроз коју пролази светло остане 
иста. Архитекте би имале више времена да размисле како да 
соба буде дељива на две, или већи стан на два, једном, када 
деца буду желела да се, бар мало, одвоје од родитеља, или да 
изнајме пола стана, па би више људи могло да купи већи стан 
и да користи пола док му друга половина служи да отплаћује 
кредит и да, једног дана, спремна чека његову децу.

Наравно, архитектама би затим остало и више времена 
да се баве архитектуром. У мору отужних зграда, оне 
које имају пристојан улаз и пристојну фасаду, пристојне 
ходнике и пристојну линију крова, брже ће наћи купце, 
јер, пристојност, као ни осмех међу људима, не кошта. 
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7. Извођење

Убрзањем пројектне фазе јасним инфраструктурним 
условима и поменутом интерном стандардизацијом 
решења детаља, инвеститору остаје више новца за нове 
пројекте. Планирање нових пројеката значи сталну, 
проверену и искусну радну снагу и рутину у раду. 
Проверена радна снага пружа поверење, искуство јој 
даје самосталност у раду, а рутина доноси квалитетнији 
рад са мање проблема, и више уштеде, у извођењу.

Остварени вишак средстава може се употребити и за попусте 
у продаји, за квалитетнију промоцију, за директну продају 
или поклањање једног (дела) стана доброј и вредној породици 
која не успева да се избори са сиромаштвом (од чега 
вероватно не би било боље промоције). Један такав стан, на 
пример, може бити завршно обрађен и опремљен 
вишковима материјала и елемената (унутрашње столарије, 
санитарија, керамике) који су се током времена накупили са 
других пројеката новоградње и реконструкција. Породица 
која добија стан може бити упослена да чисти зграде након 
радова, или да се уговором обавеже да ће одржавати 
хигијену у згради у одређеном временском периоду.

Јасне шеме пројектовања и рада омогућавају флексибилнију 
комуникацију са клијентима већ у пројектној фази. 
Референце дају могућност договора посебних модела и детаља 
финансирања за инвеститора или, посредством инвеститора, 
између банке и купца. Град може одредити критеријуме, 
сертификате, образовне курсеве, за извођаче, велике и мале, 
који се издвајају квалитетом рада и одговорношћу према 
послу. Ово би вратило изгубљену сигурност на тржиште. 

 

Истовремено, ово би омогућило да држава не мора да штити 
и подстиче тако што даје субвенције само за завршене или 
скоро завршене станове. Купац би добио прилику да поседује 
некретнину која тек треба да буде изграђена и да, као 
власник некретнине, учествује у пројектовању и градњи свог 
животног простора. Извођач би на овај начин могао да гради 
новцем инвеститора, будућих корисника, и не би морао да се 
задужује код банака, и да, ту цену претходног задуживања, 
наплаћује будућим корисницима, или да се, у току градње, 
пребија са добављачима материјала и својим мајсторима. 

Бесмислено је да говоримо о цени стана и проценту зараде 
инвеститора-извођача који позајмљује новац од банке за 
куповину земљишта, набавку материјала, плаћање пројекта, а 
затим чека годину или две дозволу за почетак радова. За то 
време иду камате, плате инжењера и мајстора, а почетак 
прилива се одлаже. Купци плаћају цех, и, наравно, држава. 
Субвенција се односи на коначну цену која је виша зато што 
су држава или град недовољно ефикасни. Добија банка. 
Међутим, данас ни банкама више није тако лако. Лош систем 
не одговара никоме ко покушава да поштује његова правила.

И тако, годинама већ, идеју изградње система заменила 
је бајка о олакшицама. Када надлежни оптерете 
грађане свим последицама сопственог нерада, 
олакшице које затим следе последња су кап цинизма. 
Такође, никада не смемо заборавити да су, у условима 
када држава опстаје на задуживању, олакшице заправо 
нешто што се враћа са каматом, и нешто што ћемо 
вратити, овако или онако, сви ми, или наша деца.
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8/1 Реконструкција

Узмимо поново, на пример, Нови Београд, најуређенију 
београдску општину: Павиљони су ушли у своје 
шездесете, блокови код Фонтане и Општине у своје 
педесете, а ретке су зграде малолетне. Да ли је неко 
покушао да преброји прозоре и инсталације које треба 
заменити, фасаде и кровове које треба обновити? Новог 
Маршаловог плана неће бити, бар не за нас.

Недавно настали сет закона и правилника посвећених 
унапређењу енергетске ефикасности представља се као оквир 
у коме ће овај велики посао бити урађен. И тако, једном када 
уђемо у тај посао, само за Нови Београд, требаће нам 
километара цеви и каблова одавде до.. Месеца? Требаће нам, 
колико, кубних и квадратних метара изолационих 
материјала? Колико типлова, лепкова, боја, лакова? 

У игри великих бројева потпуно је неважно да ли ћемо ово 
радити на иницијативу града, приватних предузетника, 
скупштина станара или појединаца, да ли ћемо ово спровести 
као подухват века у неколико јасно дефинисаних фаза (на 
пример, по блоковима) или као неминовност која ће трајати 
деценијама, резултат ће бити исти: новац за профиле и 
стакла за прозоре, за алате, радна одела и заштитну опрему, 
за базичне сировине, грађевинске материјале и елементе, за 
заптиваче и лепљиве траке, за енергетска постројења, мерне 
и контролне уређаје, за каблове и склопке, за измењиваче 
топлоте, вентилаторе и електромоторе, за транспортна 
средства, грађевинске машине, уља, мазива и горива које 
троше, и за још много ствари, у једном великом, вероватно и 
највећем делу, отићи ће – ван граница ове државе.

Реконстукција града може бити и реконстукција градске 
економије. Реконструкција главног града може бити и 
реконструкција целе државе. Наравно, реконструкција 
главног града може бити и корак ка потпуно новом нивоу 
трговинско-услужног дефицита за који нисмо ни слутили да 
постоји, нити смо му се надали. Београд бира. Оно што 
Београд изабере имаће дугорочне последице по целу државу.

Хоћемо ли целу причу завршити на поглављу енергетске 
ефикасности (а сва је прилика да хоћемо)? Иако Београд још 
увек не помиње ни све наведено, овде мора бити поменуто 
још нешто.. Чека нас посао који се мери у хектолитрима 
горива, милионима кубика материјала, хиљадама километара 
каблова и цеви, и хиљадама тона отпада. Одакле и куда све 
то? Како ће ово утицати на животну средину и здравље људи? 
Ех, сад и то! Не сад, али кад почне, неминовно ће бити и то.

Када направимо станове који дихтују и не губе 
енергију, они ће тада, себичније него сад, у себи чувати 
и испарења намештаја, подних облога, хигијенских 
средстава, боја за зидове, подове или текстил. Једно од 
решења да сва та испарења избацимо из домова биће 
њихово пречишћавање у нашим дисајним органима. 
Нажалост, ефикасно решење за чишћење поменутог 
уређаја још немамо. Имамо ли знање, процедуре, или 
просту жељу, да помиримо те две ствари – чување 
енергије и чување здравља? Да ли смо помислили да 
нам уопште требају? Живот у термосу вероватно би 
био топао, али би, температура коју смо у њему, за 
живота, емитовали, врло брзо загревала нас, хладне.
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Исправка.. Причаћемо и о радним местима – о 
хиљадама нових радних места. Одакле нам хиљаде 
одговорних, обучених и искусних радника ако данас 
немамо ни оне који ће их томе учити и научити? Или 
ћемо увозити радну снагу, ако се определимо за ону 
подухват варијанту, или ће та бајка о хиљадама радних 
места у пракси значити – сто запослених, на сваких 
шест, десет или петнаест месеци, на новом пројекту, па 
тако десет пута. 

Део те приче о хиљадама радних места можда ће нас тада 
подсетити на нешто што смо већ чули приликом отварања 
великих продавница које зовемо шопинг центри. Те хиљаде 
радних места сада су резервисане, махом, за академске 
грађане, јер трговци из неког разлога воле да људи са 
дипломама продају њихову робу, одећу на пример, за плату 
од које не могу да купе ни један артикал у тој истој радњи.

О таквих хиљадама радних места причамо када причамо о 
простој реконструкцији и чувању енергије. Да размишљамо 
даље и више, причали бисмо о хиљадама (одговарајућих) 
радних места за високошколоване стручњаке из области 
биологије, архитектуре, статике, хидротехнике, геологије, 
физике материјала, технологије, машинства, електротехнике.. 
Београд би им, свима, био референца. Београд би сам себи 
био референца. Има таквих градова данас који продају другим 
градовима своја искуства. Можемо бити један од тих 
градова. Некада смо и били један од тих градова. Нису наше 
фирме градиле по свету зато што су биле из неутралне земље 
него зато што су знале да раде, повољно и добро.

Отишли смо, у маштању предалеко? Зар то није оксиморон: 
предалеко у маштању? Хајдемо онда и даље.. У протеклој 
деценији заменили смо квадратне километре дрвених 
прозора. Где су та стакла? Где су ти дрвени рамови? 
Замењивали смо, добрим делом због моде, и употребљиву 
керамику, белу технику, намештај, паркет, лустере, паркете, 
прекидаче, преградне зидове, врата, намештај.. Где су? 

Да ли ћемо пропустити да толики замењени материјал, 
на пример, на поменутом Новом Београду, искористимо 
за нешто, било шта? Да ли би нам нечему служиле 
опеке, црепови, радијатори, паркети, врата, осим за 
насипање терена, за ложење или као терцијалне 
сировине? Може ли се употребљив материјал сакупити 
на посебна стоваришта, репарирати и уграђивати у 
социјалне станове, поклањати или продавати за веома 
мале новце, или користити за друге намене?

Прозорска крила могу се утегнути или препаковати и од 
њих направити стакленици или аутобуска стајалишта. 
Паркет се може поново искројити за исту намену, а чак и од 
поломљених керамичких плочица можемо правити мозаик-
плочице, уређене према текстурама и тоновима боја. 

У поменутим сабирним центрима могли бисмо купити шољу, 
лавабо, судоперу од нерђајућег челика или собна врата за пет 
или десет пута мање новаца. Ако већ перемо и поново 
користимо исту стаклену амбалажу и сви смо живи и здрави, 
можемо и керамику. Ако топимо челик и лијемо од њега опет 
и судопере, можемо оне готове опрати и изгланцати.
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Наши произвођачи остали би без посла? Злуради би 
питали: који произвођачи?, али, не желимо овде да 
будемо злуради. Произвођачи би могли да размисле о 
производњи угаоних лавабоа и шоља прилагођених 
мањим купатилима, расклопивих столова, модуларног 
намештаја, о производњи од искоришћених или 
рециклираних материјала, и да, што да не, репарацији 
већ употребљених елемената опреме и намештаја.

Ово је један од примера где је становницима Београда 
потребна поменута делимична промена понашања, јер, 
морамо признати, док сањамо свој стан, сањамо у њему и 
паркете, и бордуре, и да бацимо сав стари намештај који 
имамо. Да ли нам пада на памет, док се једва крпимо да 
средимо труле инсталације у купатилу, да тада задржимо 
каду или шољу, или, уместо тако очигледне уштеде, просто 
заменимо све, па и огледало, прекидач, или подну решетку од 
нерђајућег челика која не може да се поквари?

Међутим, у ситуацији када је процес искоришћавања 
постојећих материјала и елемената организован и уређен од 
стране града и/или државе, када постоје процедуре, 
радионице, стандарди по којима се све ово ради, контрола 
квалитета и сертификоване екипе које ово раде, тржиште, ми, 
имаћемо више слуха за половну робу, све и ако нам се слух 
поправи по наредби новчаника и здраве логике, или – моде. 

Писац ове приче нагађа, ако се нешто слично наведеном 
заиста спроведе како ваља, купац овако опремљеног стана 
могао би да уштеди и за полован или нови мањи аутомобил. 

Укратко, паре ћемо, хтели не хтели – потрошити. Остаје 
само питање колико ћемо, у тој куповини и потрошњи, 
зарадити.
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И тако, мало по мало у причи, већ залазимо на потпуно 
непознату територију за данашњи Београд, ако бисмо 
уопште успели да му објаснимо да се каже 
ревитализација а не релативизација, и да то нису нови 
тротоари, кречење фасада или инфо-пунктови. 
Ревитализација је, вероватно, најкомплекснији задатак 
који град може на себе да преузме. А не мора. Она ће се 
свеједно десити. 

Ревитализација може бити и спонтана, стихијска, а таква је 
обично најгора могућа, као на пример, оно када, због лошег 
квалитета живота имућнији грађани напуштају одређена 
подручја па их заузимају искључиво грађани са доње маргине 
економског и друштвеног просека. У Београду се ово друго 
неће десити, или се већ дешава?

Понекада се помене како је Београд празан. Неко ко жели да 
купи свој први стан у Београду, можда некад, у јурњави са 
краја на крај града, тражећи иоле пристојно место за живот 
за цену коју би могао да плати у овом животу, гледа Београд 
са неког видиковца, из аутобуса, са моста, и запита се: Да ли 
је могуће да нигде овде нема површина од седам пута осам 
метара за мене? Ко живи иза свих тих прозора? Чиме се ти 
људи баве? Зар има тамо довољно продавница да напоје и 
нахране толика уста, да обуку толика тела? И тек понекад, 
упућени, прошапћу: Београд је празан. На шта, под тим 
празан, мисле? Кажу да су се многи одселили, и многи се, из 
њега, селе, већ деценијама. Али, неки се и досељавају! – рећи 
ће Београд. Да, досељавају се, до рампи које им је Београд 
поставио на улазима у свој шири центар. 

Не постоји математика по којој неко стан, родитељску кућу 
и пољопривредне машине, негде у остатку Србије, може да 
замени за салонски стан у старом језгру Београда или 
Земуна, или за пространи генералски стан на Новом 
Београду. Али, усељавају се фирме! – рећи ће Београд. Фирме 
могу да се уселе тамо где има паркинга, или просто, колског 
приступа, а тога, у старим језгрима Београда, углавном нема. 
Али добро, нека буде да је све ово новоурбана легенда, и 
оставимо сад то по страни за оне који желе да мисле о томе.. 

Централне градске зоне имају да захвале претходним 
епохама за то што личе на урбану средину: Нови 
Београд, Стари Град, добар део Врачара и Земуна, део 
Звездаре, понекад и делови Вождовца или Савског 
венца. Слично је и са центрима приградских општина 
као што су Батајница или Обреновац. Међутим, данас и 
оне броје своје последње године у затеченом стању. 

Све њих чека огроман поменути посао реконструкције у 
релативно скорије време баш као и Нови Београд, само што 
ће, за разлику од Новог Београда, овде реконструкција са 
елементима унапређења енергетске ефикасности бити 
вишеструко бесмислена уколико се, пре отварања овог 
посла, не приступи озбиљној анализи ових локација. 

Проблем лежи и у томе што, све већ наведено у 
претходним поглављима ове приче, важи и овде, само 
што сада проблеме, по природи ствари, морамо 
решавати од примера до примера, од зграде до зграде, 
од ћошка до ћошка.
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Ревитализација је поновно промишљање о граду, о 
оном његовим најрепрезентативнијим деловима, о 
његовој улози, о значају, о наслеђу, о симболичкој 
снази, о покретачком потенцијалу.. 

Када се уђе у ревитализацију урбаних средина, то више нису 
насеља или зоне, то су зграде. То су зграде од којих свака 
представља део наше историје, од којих је свака преживела 
бар једно, а често и три, па и пет, што тешких, што лакших 
бомбардовања Београда, и сада је, ваљда, коначно дошао 
тренутак да са миром, за навека, остану ту где јесу, у истом, 
или сличном облику.

Да ли су те зграде погодне за живот? Да ли су погодне за 
пословање? Да ли ће, уколико их наменимо само, и 
искључиво, култури, зврјати празне? Ако су приземља 
погодна за продавнице и услуге, да ли спратови могу да буду 
тек магацини, службене просторије, или ипак нешто више, 
живље? Да ли их има превише да би све могле бити 
ревитализоване? Да ли их има премало да бисмо им дали 
један заједнички оквир, значај, улогу? 

Због оваквих питања, без једног, коначног, тачног 
одговора, и зато што обична реконструкција треба да 
окупи стручњаке из свих области, ревитализација мора 
да окупи само најбоље међу њима. Како ћемо знати 
који су то најбољи? Шта ће се десити ако све ово брзо 
не сазнамо? Онда нећемо никада ни морати овим да се 
бавимо, јер, ревитализација има алтернативу која се 
стручно зове – инвеститорски урбанизам. 

Инвеститорски урбанизам је, укратко, оно када држава или 
град питају инвеститора: Шта Ви желите? Некада то раде 
зато што сами немају идеје, некада зато што немају новац па 
помисле да је боље да тај новац који немају дају инвеститору 
који има идеју, а некада се, народски речено, треба просто 
сликати. Београд често прибегава оваквој ревитализацији. 
На пример, Београд често не зна шта да ради са зградом или 
подручјем које је под заштитом као споменик културе или 
зелена површина па онда идеје инвеститора зове развитком, 
новим инвестицијама, конкурсом за светски познате 
архитекте, и наравно, старим добрим – радним местима.

Ревитализација града јесте и ревитализација градске 
економије. Ревитализација главног града је и 
ревитализација целе државе. Када држава гледа у небо 
надајући се инвеститорској сиси од које би преживела, 
јасно је да и сваки град у њој – не уме боље од тог.
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Лакше је бити културан и урбан када на посао не 
стижеш блатњав, а толики становници Београда стижу, 
и лакше је бити окупан и миришљав када се пробудиш у 
топлом па имаш и других мислим осим оне да ти не 
пада на памет да скинеш са себе једино топло што, 
поред твојих укућана, имаш у стану – то у чему си 
спавао па га угрејао. И лакше је бити мање знојав када 
ходаш испод дрвореда и поред леје до климатизованог 
аутобуса а ноћна свежина им остала негде у гранама и 
међу травама.

Нису становници Београда ни толико неуредни колико 
немају снаге да се баве било чиме што не мора, кад већ 
немају толико тога што мора. Нису становници Београда 
толико досељени колико никада нису угошћени, и толико 
неприлагођени колико немају чему ни да се прилагођавају. 
Нису Београђани ни толико бахати колико су јарци који 
морају да стигну преко тог уског брвна, моста, улице, 
булевара и тротоара, свако на своју страну, на посао, да 
преместе ауто, да обиђу шалтере.

Можда ћемо моћи да говоримо о томе какви су становници 
Београда једном када буду живели у њему. Београд који се 
гради већ деценијама тако да становници могу да преживе у 
њему и није неки Београд, зар не? Јер, како неко може бити 
са Алтине, а толики људи јесу? У којим се то, на Алтини, 
школским двориштима играју? На којим то ћошковима, 
Алтине, седе? Где су, на Алтини, ишли по нове ствари за 
септембар? Где су, на Алтини, крштавали децу, сахрањивали 
родитеље? Ако нису ово, шта, на Алтини, раде? Шта живе?

Биће да су они, и њима слични, већи Београђани од оних са 
Дорћола, Врачара или Звездаре, јер, ето, они немају све оно 
исто што немају ни становници Теразија или Кнез 
Михаилове, осим, можда, што једни имају тротоар и парк, 
макар и Кнез, макар и Калемегдан, а ови други имају где да 
паркирају ако успеју да прелете преко ауто-пута..

Нема сумње да ће они све, једном, себи изградити. Сами 
су и цеви и бандере плаћали. Сами су улице насипали и 
сами се сналазили са ђубретом. Али, још једна 
генерација ће умрети, једна остарити, а једна просто 
отићи. Замениће их неки нови Београђани, са новим 
ранама које доносе из својих крајева, и Београд им се, 
суздржан, неће представити, нити ће им, уређен, ране 
видати.

Све до сада наведено, и оно изостављено, када је реч о односу 
између града и његових грађана, подразумева стални 
интезивни дијалог. Дијалог постоји! – рећи ће град. То је 
истина, потврдиће неки, али многи ће додати и: док год се 
тиче онога о чему град жели да се разговара. 

На пример, седница на којој је промењен урбанистички план 
за појас испод Београдске тврђаве, чиме је омогућена градња 
у габаритима који ће заклонити Тврђаву од ветрова (и 
погледа) са ушћа Саве у Дунав, одржана је, неспретно, у 
типичном маниру поменутог инвеститорског урбанизма, 
баш у тренутку када су се Београђани спремали за дочек 
Нове 2010. године – 30. децембра 2009. године. И није неки 
дијалог ако саговорнике позовете кад су заузети, зар не?
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Са друге стране, и ми, Београђани, нисмо претерано 
вични дијалогу, па, када Београд каже: нова 
саобраћајница смањиће гужве и омогућиће брже 
кретање возила, ми сматрамо да је ова тема завршена, 
уместо да приметимо како бисмо ми радије чули да ће 
нам радна места бити ближа него да ћемо до њих 
путовати за 50 уместо за 60 минута, и да бисмо волели 
да до школа идемо пешке или локалним брзим линијама 
него, сви заједно, са једног на други крај града.

Београд би нам, када дијалог можда некада почне, рекао како 
је то већ до нас јер ми нисмо довољно агилни да се селимо за 
послом. Ми бисмо онда могли да му одговоримо да нам 
родитељи раде на сасвим другом крају града, а да овај, тако 
лоше лоциран, једноипособан стан у коме живимо, тешко да 
бисмо успели да заменимо за две гарсоњере, на два краја 
града. Онда би Београд рекао да се можемо преселити негде, 
на пола пута између тих послова, на шта бисмо ми 
одговорили како се то негде, на пола пута између та два краја 
града, зове – центар града, у коме има и таквих радњи у 
којима не бисмо могли ни да се обучемо за те паре које бисмо 
добили од продаје стана који имамо. 

Београд би нам рекао, и то вам је много, с обзиром на то за 
које сте новце дошли до тог стана, користећи слабост државе 
која је продала цео свој стамбени фонд грађен деценијама за 
свега пар месеци. Ми бисмо на то рекли да бисмо можда 
поштено купили сваки квадрат да смо тада имали банке које 
кредитирају грађане и послодавце који за рад плаћају, или да 
нам, свима, већ није узимано за стамбени фонд. 

Онда би Београд, можда, питао: па добро, како мислите да 
вам направим радна места тамо где вама то треба? Е, тада 
би почео дијалог! Наравно, тек ако бисмо тада можда знали 
да му одговоримо: па питај неки други град! Који? – питао би 
нас Београд, а ми бисмо га упутили на оне који знају одговор, 
на урбанисте који у Београду живе и раде, или Београђане 
који живе и раде у тим другим градовима, и они би можда 
знали да му кажу како су, и који, градови све то већ урадили. 
И тако би Београд онда питао своје урбанисте колико о тој 
теми знају, и они би му можда рекли да знају колико могу да 
знају, али да је најбоље и да питамо те градове, и Београд би 
их можда питао..

Ето, тако би можда све то некако звучало када би дијалог 
Београђана и Београда једном почео.

А данашњи Београд би се сада, у своју одбрану, 
вероватно, похвалио примером комуникације са 
туристима. Постављени су путокази ка кључним 
тачкама, видели сте их сигурно, они, нешто виши, 
можда су некад и ударили главом у њих. Тако је 
Београд, уместо да постави табле са именима улица на 
сваком ћошку, и симболично и буквално, а које би, 
можда, некада помогле и Београђанима да се снађу у 
свом граду, решио да добронамернику покаже где је све 
оно најлепше што у себи носи. Нажалост, ту, где је 
Београд најлепши, можда нема баш оне радње, градске 
службе или државне, можда нема баш оног шалтера 
или зграде нове девојке коју неки Београђанин баш у 
том неком тренутку тражи. 
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А штета. Дијалог је чудесна ствар када му претходи 
изношење прихода и расхода, проблема и приоритета, 
па све тако заједно на сто. Неки то зову, стручно, и 
транспарентност. На пример, Београд објасни колико 
су социјална давања за материјално угрожене и онда је 
свима јасно да већина материјално угрожених та 
социјална давања може да заради месечно за свега пар 
дана рада по економској цени рада. 

Шта би радили? На пример, чистили би снег и лед. Па лед је 
само пар дана! Јесте лед пар дана, али, гипс се носи до 
априла а ново крило и фар аутомобила отплаћују се до 
септембра. На пример, распоређивали би материјал на оним 
стовариштима: плаве плочице на једну, зелене на другу 
гомилу.. бела врата тамо, браон овамо.. стакла 30 са 50 
центиметара на ову, 40 са 80 центиметара на ону полицу.. 

Покушај дијалога са Београдом бесмислен је већ 
деценијама. Кажу да је Ајнштајн рекао: проблеми се не 
могу решавати на истом нивоу свести који их и 
ствара. О нивоима свести било је више детаља на 
почетку ове приче. У Београду, данас, то би звучало 
некако овако: проблеме не могу решавати они који их 
и праве. 

Београђани морају да науче шта су проблеми у граду да би 
знали да изаберу оне који о тим проблемима нешто и знају, 
и, када би се једном појавили они који те проблеме бар 
помињу и за њих нуде некакве идеје, да им, изабраним, 
захтевају резултате. 

До тада, пљескајмо као фоке када један од највећих градова 
у овом делу света асфалтира неку велику улицу. До тада, 
утихнимо када одговарамо из ког смо краја града, јер, док 
траје митска расправа о Дорћолцима, Земунцима, 
Врачарцима, и иним, места нема, и никада га неће бити, за 
све оне становнике безимених насеља из крајева града који, 
за разлику од, на пример, Новог Београда или Бановог Брда, 
никада неће пружити својим становницима прилику да му 
прославе име, да му изграде идентитет. И то је град. 

Београд је некада градио насеља која су, међу 
Београђанима изазивала подсмех. Али до данас, та су 
насеља имала, и искористила, прилику да изграде себе 
као равноправне делове града. Београд данас гради 
закрпе, продужује ногавице, и потпуно игнорише 
потребу човека на послу, детета у школи, момка који 
стартује девојку у граду, да осети да негде припада, да 
осети да је део неког, било каквог, уређеног окружења, 
заједнице која има своје добре и лоше стране, своје 
хероје и антихероје, своје симболе и своје име, своје 
навике и своје виђење живота.

Колективизам и локал-патриотизам на урбаном нивоу нису ни 
мање ни више важни од свих оних других -изама, од свих оних 
других појавности људског идентитета. Становници старијих 
насеља Београда, било где у Србији, могу да кажу из ког су 
краја града, и да, притом, не кажу – ког града. Становнике 
који живе на рубу језгра Земуна или Палилуле и у том 
Земуну, и у тој Палилули, питају: а где је то тачно, како се 
стиже до тамо, је лʼ и то припада овој општини?

33.

Азбука града у десет тачака



Плата ::: Рата • Плата ::: Квадрат

10/4 Живот у граду

Да ли је много тражити од града да ти обезбеди оквир у 
коме ћеш насликати карактер свог краја? Да ли је 
много тражити од града да некада и понеки нов аутобус 
пусти у твој крај, да се имаш чему обрадовати када 
кренеш до града? Да ли је заиста толико много тражити 
од града да те представи на својим мапама? Да ли се 
заиста Београд понаша као твој град ако ти обећава 
амбуланту, или семафор, или тротоар, и, као да то није 
његова обавеза, очекује захвалност?

Да ли ти је град некада помогао да објасниш комшији, 
родитељима, деци, да се може лепше, чистије живети, да се 
може бити уреднији, одговорнији? Да ли је твом граду јасно 
да твом крају не може да се обраћа кампањама за Београд, 
овакав или онакав, када твој крај себе не доживљава 
другачије осим као просту израслину на Београду, шупу у 
београдском дворишту, са понеком правом кућицом, за пса?

Да ли си осетио душевни и телесни мир онда када је Београд 
скратио време рада кафићима? Да ли си осетио колико је 
било боље онда када је Београд, противно уставу државе чији 
је главни град, забранио продају алкохола? Ако ниси, можеш 
ли да се сетиш неке друге велике приче коју је твој Београд 
за тебе поменуо? Ах да, добро.. И, колико си пута прешао тај 
нови мост? Да ли си питао Београд зашто толико о њему 
прича када га користи тек сваки стоти, петстоти, или сваки 
хиљадити, његов становник? Плашиш ли се да Београд неће 
разумети да не мислиш тим питањем ништа лоше, него те, 
само, ето, занима шта ће бити тај мост, то нешто, лепо и 
важно, за оних осталих милион становника твог града?

Београђани морају да науче, од града да траже, оно што 
само град и може, и морао би, да им пружи. Београдов 
је задатак да научи како све то да им да, уместо што 
учи новинаре како, када, и које питање да постављају, и 
када, и како да га, камером, снимају. Београђани морају 
да науче да траже од града град који се гради уместо 
града који се просто насељава, град у коме се живи 
уместо града у коме се тек преживљава, град у коме се 
дешава уместо града у ком се преспавава, град у коме 
се ради уместо града у ком се путује, град у коме се 
креће уместо града у коме се стоји, у редовима, у 
гужвама, на стајалиштима градског превоза.
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Напомена

Стиче се утисак да је све ово једноставније урадити у 
сасвим развијеним (веома мућним) или сасвим 
неразвијеним (табула раза) градовима, а да Београд, 
који је, као често и Србија, за неке Запад, за неке Трећи 
свет, стоји негде у средини која би се заиста пре могла 
назвати ни тамо ни  ̔ вамо, него златном. Писац је 
уверен да тај утисак вара и да положај Београда, у 
времену и свету, има све што му треба да буде златан.

Београд има много тога што неразвијени градови и државе 
немају, на пример, стручњаке са искуствима на изградњи 
инфраструктуре и великих планова и пројеката, са 
образовањем из различитих области које су неопходне да би 
се изградио град, а једна од предности је и то што највећи 
број становника не показује значајан отпор према тежњама 
за уређење и разуме да је град добро свих нас, док 
истовремено тежи да се, у задовољавајућој мери, уклопи у 
преовлађујући друштвени образац најчешће у првој, а, скоро 
поуздано, већ у другој генерацији.

Београд има и неке предности у односу на веома развијене 
градове. Скоро сви његови становници говоре једним 
језиком, добар део његових становника има релативно 
једнаке услове живота и релативно једнаке, оствариве, 
жеље. Граница трпљења Београђана веома је висока те им је 
и граница задовољства релативно ниска па сваки, и најмањи 
бољитак, или тек његову назнаку, доживљавају често лично и 
свесно, чак и поносно. То заправо значи да Београд, када 
почне да ради, било шта да ради, ипак има јаку подршку, и не 
само Београђана, јер ипак, Београд је наш главни град. 

А Београђанима се може рећи: за пет година, и они ће 
сачекати пет година. Београђанима се може рећи: прво 
онима тамо па вама овде, и они ће са радошћу гледати како 
то, за оне тамо, напредује, јер је нешто друго, за њих овде, 
већ следећа ствар која ће се радити. Београђани не траже 
бесплатан превоз, али и даље стрпљиво чекају неки 
пристојан. Београђани ће стрпљиво прескакати шанчеве, 
пролазити кроз блато, трпети буку машина, јер знају да то, 
нешто, у улици мора да се уради. 

Београђанима је јасно да је некада пукла цев, или се 
прекинуо вод, или је неко украо телефонске каблове, и да ће 
то бити поправљено чим буде могуће, и јасно им је да то тамо 
неки људи раде, на врућинама и минусима, и да често не 
може брже. Београђани разумеју и гужве, и затворене улице, 
и ископе, и разумеју их већ годинама, јер је све то 
привремено, а после ће да буде боље. 

Проблем са Београђанима, можда, јесте само у томе 
што су толико заузети, стпљиви, можда и помало 
наивни, да још увек не питају: А када? Када ће све те 
нове и боље улице, након десет, или петнаест, година 
радова, бити пролазније, бити чистије? Када ће моћи 
поуздано знати да им од тачке А до тачке Б треба 
толико и толико? Ако сада, и овде, купе нов стан, када 
ће, куда и како, до њега стићи коловоз, тротоар, 
трофазна струја, дрво, јавни превоз? Када?
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Производња 1/2

Сада, када имамо више идеја о томе шта чини град, и 
када је јасније шта нам, толикима, у Београду недостаје, 
постаје јасније зашто стан кошта толико колико кошта, 
и постаје јасније зашто Београд мора бити другачији да 
би његов квадратни метар био другачији, ако не увек 
јефтинији, а оно бар квалитетнији, урбанији, животнији.

С обзиром да је читалац до сада делимично упознат са 
комплексношћу теме града и проблематике цене квадрата у 
њему, неће замерити уколико писац покуша да се позабави 
рачуницом, која свакако да не може бити увек и свуда 
примењива, детаљна, и сасвим прецизна.

Први проблем у обарању цене квадрата јесте обим 
производње. Као у било којој другој производњи, и градња 
станова бива јефтинија када се гради више, у једном оквиру 
више. То значи да већа производња није, на пример, 100 
зграда на 10 локација, десет по десет, него, на пример, 100 
зграда на пет локација, двадесет по двадесет. Ово је сва 
мудрост и један од основних разлога зашто цена квадрата не 
може бити нижа. Наравно, то није једина логика. У Београду 
има још неких логика. На пример, град изгради велико 
насеље на земљишту које није купио и онда квадрат стана у 
том насељу продаје скупље него када га продају инвеститори 
који су земљиште купили, платили пројектовање, чекали на 
дозволе и изградили једну једину зграду са десет или 
петнаест станова. Међутим, замислимо на тренутак да је ово 
део ружне, макар и недавне, прошлости, и заборавимо за час 
на овај пример апсурда како би даље размишљање на тему 
уопште имало смисла, а нама остало бар нешто наде у сутра.

Дакле, не морамо обавезно да покушавамо да градимо као 
што смо градили Нови Београд (мада ово увек можемо 
поново). Не мора град да буде инвеститор, извођач или 
пројектант. Град може да фокусира градњу, да каже: у 
наредних десет година градиће се ту и ту, и ту и ту, овде 
по плану том и том, овде по плану том и том. Ма колико 
причао о ГУП-у, ДУП-у, и другим стварима, Београд данас 
није на путу да ово уради. Макиш је пример, зона обилазнице 
у Борчи је пример, Ледине су пример.

Шта би план системске изградње одређене зоне 
подразумевао? Да, свакако би подразумевао већ 
поменуте парцелацију, инфраструктуру, урбанистичку 
регулацију, али и.. још много тога. Ако ће у периоду од, 
на пример, пет година, у датој зони, настати 50 или 100 
или 500 зграда, зашто не бисмо тој зони дали 
привремени оквир, регулациони и организациони, док 
предвиђена изградња траје? 

Зона изградње подразумевала би планове за одлагање 
ископане земље и за одлагање рециклажног отпада (папирна 
и картонска амбалажа, метал, стакло, пластика), и то у 
оквиру саме зоне, чиме би се уштело на транспорту, али и 
заштитило окружење од негативних утицаја градилишта. 
Сличном, негде већ поменутом, логиком, посебан план за 
привремене комерцијалне садржаје подразумевао би 
одређивање парцела које би биле изнајмљене или уступљене 
произвођачима и дистрибутерима грађевинског материјала за 
локалне дистрибутивне центре, стоваришта, сервисе, у 
непосредној близини градилишта.
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Успостављањем зоне изградње отворили бисмо и могућност 
изградње привремених мини-фабрика, као што се то ради за 
велике пројекте, само што би сада снабдевале више мањих 
градилишта у непосредном окружењу. Локална фабрика за 
производњу бетона и/или бетонских елемената, па снабдевала 
би извођаче у комшилуку готовим бетонским стубовима, 
панелима, степеништима, а велике дизалице не би морале да 
прелазе пола града до градилишта и назад него би се кретале 
у кругу пречника од једног километра, па и дупло мањем. 
Слично би било и са привременим погонима за састављање 
прозора, или за сечење и везивање арматуре по мери.

Град би могао привремено уступити ово земљиште, за малу 
или никакву наканаду, како би смањио тежак саобраћај на 
целој својој територији, јер би, уместо 10 камиона који довозе 
прозоре, требало тек пар камиона који превозе посебно 
стакла, посебно окове и профиле. Смањили бисмо непотребне 
трошкове, убрзали бисмо градњу и оборили коначну цену 
некретнина. Град би подигао сигурност инвестиција, и 
створио више ресурса за даље уређење ове зоне. 

Тако би зона изградње представљала хибрид између 
великих пројеката и десетине малих неповезаних 
градилишта. То значи да остајемо у данашњем моделу – 
независни инвеститори и извођачи, живо тржиште 
засновано на конкуренцији, али, узели бисмо и оно 
најбоље из масовне градње – оптимизација трошкова, 
шема организације целе зоне као једног градилишта, 
увођење могућности префабрикације што доприноси 
квалитету изведених радова уз смањење трошкова.
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Типологија

Ако зграда од пет стамбених етажа има по четири стана на 
спрату, то је 20 станова, ако има по пет то је 25, или, ако има 
шест, то је укупно 30 станова. Међутим, степениште, и лифт, 
исти су за сваки од ових случајева. То значи да нешто већим 
зградама, на 60 станова можемо добити једно степениште 
вишка, односно, два степеништа уместо три. Ако, на пример, 
изградња и обрада једног степеништа кошта 6.000 евра, то је 
уштеда од по 100 евра на 60 станова. Ма колико измишљена 
рачуница била, тренд појефтињења сасвим је јасан.

Мање већих зграда може да значи и оптимизацију површина 
за паркинг јер је у већим габаритима бољи однос броја 
паркинг места према површини приступне саобраћајнице. 
На пример, у наведеном случају имамо два, уместо три 
улаза/излаза у гаражу. Нека је сваки широк по три метра и 
дуг по пет метара (а обично је већи), то је још 15 квадратних 
метара више на купљеном грађевинском земљишту. 
Степениште од 10 квадрата и ових 15 то је већ 25 квадратних 
метара. Овде смо већ јако близу површини додатне стамбене 
јединице, или пословног простора. 

Даље, четвороспратна зграда дубине, на пример, 12 метара, 
висока 20-ак метара има бочне фасаде од по 240, односно, 
укупно, око 500 квадратних метара. Две такве зграде са 
заједничким зидом имаће тих 500 квадрата фасаде мање, 
што значи мање: изолације, завршне обраде, скеле, 
транспорта, рада и трошкова за грејање и хлађење. Две такве 
зграде спојене са још две такве зграде имаће шест фасадних 
зидова, око 1.500 квадратних метара (!), мање, у односу на 
четири слободностојеће зграде истих или сличних габарита.

Четири тако повезане зграде, уобичајеног београдског 
габарита, већ могу да чине тип објекта који се назива ламела 
– подужна зграда са неколико улаза и заједнички решеним 
кровом, прилазима, паркинзима, могуће и гаражама. Иако то 
код нас још увек није архитектонски обичај, ламела не мора 
имати истоветну фасаду. Фасада сваког од улаза може, кроз 
геометрију, облике и материјале, имати потпуно различиту 
ликовност, изглед. Ту ступају на сцену архитекти, али и 
дизајнери или сликари, јер, фасада је, више-мање, 
дводимензионално платно које може, а не мора, имати или 
дочаравати, и дубину. Притом, све време остајемо у моделу 
тржишта које се заснива на конкуренцији, а пројекат и 
инвестиција остају у габаритима и границама са којим су 
наши извођачи, током последњих деценија, навикли да раде.

О другим могућностима увођења оптималне типологије 
зграда већ смо говорили, и јасно је да се на сваком кораку, у 
оваквом приступу архитектури, структури, орјентацији и 
позиционирању зграда, долази до нових и нових уштеда, за 
град, извођаче и крајње купце, односно кориснике објеката.
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Модел рада 1/2

Која је овде улога надлежних? Не, град, или држава, не 
морају да се мешају на тржиште више него што то већ 
раде. Њихова интервенција на тржишту чак би била 
далеко мања него што је то сада случај. На пример, град 
не мора да гради вртиће у новонасталим насељима ако 
је то толики проблем. Град може да понуди извођачима 
који раде у датој зони изградње могућност да одмах 
учествују у изградњи вртића на одређеној парцели и 
према типском пројекту. Радници су им ту, материјал је 
већ ту, машине и алати су ту, и паралелна изградња 
вртића омогућава им да потенцијалним купцима прстом 
покажу вртић који се већ гради, а не да причају како је 
град обећао да ће га изградити следеће године. 

Град може да понуди инвеститорима модел препарцелације 
по коме би они граду уступили по три до четири метра целом 
дужином парцеле у унутрашњости блока за унутрашњу 
приступну саобраћајницу коју ће изградити град. Улаз на 
паркинг и у гаражу са задње стране зграде инвеститорима 
омогућава да боље искористе скупљи улични фронт. Град 
добија могућност настанка већег броја и већих површина 
пословних простора у приземљу објеката, али и паркинг 
места са улице, испред главне фасаде, чиме смањује 
свакодневне миграције до посла и назад, па не мора да купује 
више аутобуса јер би људи радили у близини становања.

Оваквом развоју допринело би и оно када би град купио/
задржао одређене парцеле у зони изградње, које би током 
градње користио за изнајмљивање наведеним комерцијалним 
садржајима, а затим их уредио у јавне површине, паркове. 

Резултат овако организованог система могао би се 
назвати уређеним урбаним амбијентом. Он подразумева 
и одређени ниво репрезентативности, те неко ко 
живи у новонасталом насељу не мора да изнајмљује или 
купује пословни простор, на пример, на Новом 
Београду, или неком другом сличном уређеном делу 
града, где би његов бизнис био представљен у 
пристојном окружењу, не само уређеном, већ и 
опремљеном другим бизнисима и садржајима: достава 
хране, канцеларијски материјал, паркинг, јавни превоз, 
градске магистрале, услуге чишћења, банке, пошта..
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Модел рада 2/2

Купопродаја грађевинског земљишта у Београду данас 
често подразумева куповину њива од стране 
инвеститора за релативно мале новце чак и у 
потенцијално лепом окужењу, па, на пример, један ар 
на Макишу, близу Саве а унутар градског прстена 
Обилазнице, крајем 2012. године, кошта око 2.000 евра. 
Град може и купити то земљиште, препарцелисати га, 
изградити основну инфраструктуру и предвидети њено 
проширење, а затим, понудити инвеститорима парцеле 
од три ара па навише, по цени која би надокнадила 
уложени новац у земљиште и макар део уложеног 
новца за инфраструктуру. 

Инвеститор долази на чисту ситуацију: уређена парцела у 
уређеном окружењу, полуготови пројекти од којих, по свом 
нахођењу, бира оне које ће прилагодити, уређен саобраћај, 
заинтересованост купаца услед већег поверења које се јавља 
у већој мери увек кад су град Београд, или држава, били 
укључени у неки пројекат. Папири су ту, не постоје препреке 
за дозволе, град не мора да губи време на разноразне 
провере јер је све сам планирао од нуле, а касније неће 
морати ни да измишља како да дода инфраструктуру у већ 
постојеће насеље.

Израдом поменутих типских планова и различитих модела 
трошкова, град може по покаже инвеститорима предности 
удруживања у веће пројекте, може да им предочи оквирне 
уштеде ако споје своје парцеле, или прихвате неки од типских 
пројеката који то предвиђа, а који се делом може заснивати и 
на анкетирању инвеститора и других познавалаца тржишта.

Град може израдити званичну базу мајстора и 
извођача, која би била обогаћена и коментарима 
њихових клијената, па чак и базом материјала и 
производа. У ову базу би се ступало на основу 
одређених критеријума као што су референце, 
сертификати, завршене обуке, итд. Из ове базе бисте 
били избрисани и ако прекршите кодекс пословања и 
конкурентности, доброг односа према клијентима и, 
наравно, због непоштовања прописа квалитета градње.
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Модел ревитализације 1/2

Узмимо, на пример, Калуђерицу. Куће од по 100, 200, 
500 квадратних метара, тешко ваљано дељиве у 
одвојене целине, често немогуће за ваљано грејање, а 
урбана матрица не постоји ни у зачетку. Град Београд 
може да бира: да се шири некуда даље, или да од, већ 
заузетог и релативно загађеног земљишта Калуђерице, 
направи пристојно урбано насеље које ће подићи 
квалитет живота својих становника. Рецимо, на пример, 
да се неки Београд сутра, кад већ неће овај Београд 
данас, одлучи да ревитализује ово подручје.

Урадимо шему урбанистичког пројекта којом предвидимо 
препарцелацију која приличи изградњи (полу)типских зграда, 
до пет етажа, које стоје у низу једна до друге, са уличним 
фронтом од 12, 15, 18, и, на пример 21 метар. Прикажемо 
како би то ново насеље могло да изгледа, како би оно било 
позиционирано у односу на садашње објекте (преклапање 
постојећег и предвиђеног плана), како би изгледале стамбене 
јединице у њему, колико би просечно енергије трошиле, итд. 

Такође, урадимо план који би се позабавио и моделима 
финансирања и реализације. На пример: имаш троспратну 
кућу од 300 квадрата, коју не можеш целу да користиш или 
грејеш, или поделиш за децу, сад већ и за унуке, и све то на 
плацу од три ара. Можеш да плаћаш порез за 300 квадрата 
стамбеног простора, а можеш и да уступиш кућу и плац, да из 
куће однесеш све што желиш, укључујући столарију, 
намештај, прекидаче, цреп, изолацију, дрвену грађу, паркет, 
санитарије, опеку, или целу кућу, и да за то добијеш 300 
квадрата стамбеног простора у будућој згради на истом месту. 

На плацу од три ара (300 метара квадратних), може да се 
подигне зграда од, на пример 150 квадрата корисне 
површине у основи. Твоје су, дакле, две етаже од будућих 
пет. Рачуни за грејање су ти три или пет пута нижи него 
сада. Функционални станови су одвојени, и можеш их 
продати, изнајмити, или поделити међу унуцима. Имаћеш 
далеко мању површину фасаде за одржавање, а кућу стару 
20 или 30 година заменићеш квалитетније изграђеним новим 
објектом који ће далеко дуже и да траје.

Инвеститор који би срушио стару кућу и подигао зграду 
имао би три етаже за продају. Такође се могу урадити и 
додатни модели ако се неки материјал од претходне куће 
користи за будући објекат, итд. Додатно, ово би 
подразумевало и све већ наведене предности отварања зоне 
изградње или реконструкције, од мини-фабрика до 
стоваришта са половним материјалом и слично.

Град би добио прилику да уреди саобраћај, да створи 
урбани амбијент који би смањио гужве на 
Смедеревском путу и у горњој зони Булевара Краља 
Александра. Град не би морао да заузима ново 
пољопривредно или природно земљиште. Град би од 
Калуђерице, дивљег насеља, могао да направи сасвим 
пристојно место за живот. Али, шта ако људи ово неће?
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Модел ревитализације 2/2

На улазу у Калуђерицу поставимо пано са приказом 
зграда и станова, и са предвиђеним трошковима саме 
некретнине по квадратном метру. Направимо посебан 
сајт са свим наведеним детаљима, и – то је све. Скоро 
све. Град може да позове становнике да им предочи 
план, може да образује своје становнике о томе шта је 
то живот у граду и сам град. Људи не живе довека. 
Следећа генерација ће хтети. Двадесет, па и педесет 
година, ништа је за град. 

Јасна идеја, поштен и транспаретан модел развоја, просто 
чине ствари логичним. Ако грејање поменуте куће кошта 
500 евра за једну зимску сезону, за 20 година то је 10.000 
евра више у џепу. Ако је кућа стара 20 година, за још 20 
година биће потребно пар хиљада евра, за још 20, неколико 
десетина хиљада да би испратила минималне стандарде 
живота и квалитета простора који тада буду важили. У кући 
не може да се прода соба, али један стан од пет може, на 
пример, ако неко треба да се лечи, да оде у иностранство на 
школовање, или, ако жели да започне посао.

Објасните људима предности и сачекајте да почну да се 
јављају, јер – јавиће се. Кад-тад ће се јавити. Када 
изградите прве зграде, па кад се људи заиста увере да 
сте озбиљни, и да је све заиста онако како сте рекли да 
ће бити, јављаће вам се све више и више становника. 
За две или три деценије, разлика у трошковима живота 
у кућама и живота у оваквим становима осетиће се у 
животном стандарду становника. Људи виде и разумеју 
овакве ствари. Дајте им прилику.

Стандард оних у кућама биће све лошији, трошкови већи, и 
кад-тад биће приморани да нешто промене. Соба, или спрат у 
кући, никада се неће лако продавати, а камоли онда када, у 
сасвим пристојном суседству, постоје сасвим пристојни 
станови. Аргумент моје двориште, продаје се по целој Србији 
под именом сеоско домаћинство и кошта колико и квадрат 
гробног места у Београду, а моје двориште, у граду, зове се и 
парк, школско игралиште, трг, спортски терени, базен. 

Дигресија о агресији

Треба напоменути да градови имају и друге, грубље 
механизме, да инспиришу власнике за промене. На пример, 
ако град одреди да у вашем крају могу да се зидају 
четвороспратнице, од толико и толико квадрата корисног 
простора, град може да вам зареже порез за приземну кућу 
као да се ту налази наведена четвороспратница. Онда ви сами 
одлучујете да ли ћете дозволити да се она изгради или не. 
Писац ове приче не заступа овај модел, али га ни не осуђује.

Наиме, ако власник кућице, на пример, у Скадарској улици – 
Скадарлији, жели да подигне зграду од пет спратова, град 
Београд му то не дозвољава зато што та кућа припада помало 
и свима нама осталима. Елем, не можемо очекивати да град 
некима брани да раде са својом некретнином увек баш оно 
што они желе, а да другима пушта сасвим на вољу. Град је то. 
Граница личног и заједничког у њему никада не може 
постојати. Можемо је тражити заједно и о њој разговарати, 
али, као што је напоменуто, Београд, из неког разлога, ионако 
зазире од дијалога.
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За крај

За многе ствари наведене у целој овој причи неко може 
рећи да, мање-више, у Београду већ постоје и да се већ 
овако ради. Можда ће му пасти на памет да звучи као 
да лаже, бар од оног тренутка када погледа како 
изгледају нови станови и нова насеља. Једноставно је: 
ако је све ту, зашто онда све изгледа овако? Ако град 
ради све што може, да ли је ово најбоље што може и да 
ли је то, најбоље, довољно? 

Неки могу рећи и да су ово пуста маштања. Писац се слаже 
да јесу. Док год се десетине хиљада Београђана сваког дана 
тиска преко Газеле сматрајући себе срећнијим од оних који 
се тискају на Панчевачком мосту, само зато што, за разлику 
од ових других, имају привилегију да свакога дана у даљини 
виде обрисе новог моста, дотле је све ово пуко маштање.

Док год замишљене главе говоре да није то баш тако, не 
може то баш тако, није све тако једноставно, дотле је јасно 
да идеја не постоји. Без идеје да мора да буде много боље, 
не постоји разлог да се размишља како да буде боље. 

Већ предуго је највећи идеал Београда да буде бар мало 
бољи. То подсећа на Београђане који на Новогодишњем 
вашару приуште себи да купе деци пљескавицу па је, 
бар за тренутак, живот бар мало лепши. То је та, једна, 
пљескавица која се памти до следеће Нове године. 
Такве ствари последњих деценија неки зову развој 
Београда: од паркића до вртића, од трамваја до 
асфалта, а, за Нове године – од пљескавице до новог 
моста! Маштајмо о много бољем граду. 
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У Београду, 2012. године

Зашто прочитати ову причу?

Може ли квадрат стана у Београду бити јефтинији? Може ли 
бити упоредив са платом Београђана? То је цела суштина и 
сва мудрост ове приче.

Разговарамо о томе колико ко зарађује у процесу градње и 
продаје станова. Љубоморни смо? Само хоћемо својих 30, 40, 
60 квадрата? 

Када их добијемо, где смо? И даље нас занима цела прича или 
смо побегли од ње? Бавимо се собом, својим животом у тој 
соби?

Да ли је то довољно? Да ли ми можемо бити бољи? Ако 
будемо, да ли ће нас занимати само наших 30, 40, 60 
квадрата? Да ли ће нас и даље занимати суштина ствари, што 
рече Грејем Грин?

Шта је град?

Ако си га некада видео јасно ти је да не може стати у 
реченицу, или у текст, или у век. Много тога је град. 

Ова прича говори о животу, о становању у граду, Београду 
пре свега, у 21. веку. Прича покушава да дочара читаоцу који 
жели да стекне стан у Београду, зашто је то толико тешко, 
зашто је многима немогуће, и зашто је, за оне који то ипак, 
некако, једном успеју, тај стан негде на пола пута од простог 
места за живот до нечега што бисмо, можда, могли назвати и 
квалитетним животом.

Писац позива читаоца, 
ако нађе да му је ова прича 
занимљива, или корисна, 

или, можда, оба, 
да је проследи пријатељима 
тако што ће је поделити са 

њима на Фејзбуку, или 
Твитеру, или им послати 
линк, или им послати цео 
ПДФ, или им поклонити 

одштампане стране.

Ову причу можете читати 
и на сајту

www.platarata.wordpress.com

на ћирилици и латиници
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