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Апстракт
Тема рада је релативно нов 
приступ сагледавања, разраде, 
планирања и пројектовња. 
Појам патерн (енг: Pattern) 
приказан је као нови поглед на 
оно што нас окружује и оно што 
стварамо. Поред истраживања 
већ обрађених тема везаних за 
патерн из различитих области, 
приступа и принципа 
идентификације патерна, 
покушао сам да прикажем нови 
систем идентификације патерна 
уз помоћ матрице. Наиме, сваки 
град или урбанизована целина 
која постоји чини патерн, али је 
такође састављена од патерна. 
Примећен је патерн у 
формирању и настајању насеља 
и на основу тога оформљен 
патерн језик. Овај рад је покушај 
да се укаже на феномен и значај 
истраживања у урбанизму уз 
помоћ патерна, како би се 
створили услови за њихово 
разумевање и будућу примену у 
теоретским и практичним истраживањима.
Кључне речи: патерн, идентификација патерна, 
урбанизам, настанак насеља, развој насеља, организација 
насеља
    

НЕКЕ ЗАКОНИТОСТИ У НАСТАНКУ 
И РАЗВОЈУ НАСЕЉА

Увод 

ТРЕНУТНО СТАЊЕ У ОБЛАСТИ
Узор (Pattern) такође познат и као 

патерн, образац, шаблон, законитост 
или шема представља релативно нов 

концепт у науци (Слика 1). Појам потиче 
из ахитектуре, од архитекте Кристофера 

Александера (Christopher Alexander). 
 "Сваки узор представља троделно 
правило, које успоставља релацију 

између неког проблема, његовог 
решења и њиховог контекста. То је 

истовремено и ствар која се дешава у 
стварности и правило које говори како 
се креира наведена ствар и како се она 

може креирати.
Узори представљају компоненте од 

којих се гради Језик узора (Pattern 
language) и служи за опис најбоље 

праксе доласка до одређених решења. 
Узори се често мешају са методологијом, 
али ипак имају другачију природу. Они у 

науци представљају нови начин 
сагледавања појава, али су тек у повоју 
и као такви претстављају контраверзну 

појаву у научном схватању истине".
(Christopher, 1979)

Ward Cunningham примећује да узор више личи на рецепт него 
на план. "Ја желим да направим разлику између рецепта и 

плана. План се може добити, инверзним поступком,  из посто-
јеће грађевине, али рецепт се не може добити, инверзним 

поступком,  из колача" (Cunningham). 
Christopher Alexander је до узора дошао на основу 

посматрања градова, њихове структуре и грађевина. 
"Узор треба да прати и одговарајућа документација, како би се 
олакшало налажење решења у сличној проблемској ситуацији. 

Однос између узора и документације се може поредити са 
односом између поезије и прозе." (Christopher, 1979)

James O. Coplien тврди да узори не представљају методу 
пројектовања, већ обухватају праксу која се развила из 
постојећих метода развоја софтвера. (Coplien, 2000)
Tiffany Winn и Paul Calder, у свом истраживању софтверских 
патерна кажу да "патерн представља много више од дефиници
је добрих системских карактеристика. Он учи како да се 
формира тај систем." (Winn, Calder, 2002)

REGuLATIONS IN ESTABLISHING ANd 
dEVELOPING uRBAN ENTITIES

Аbstract
The main topic of this work is to represent relatively 
new method of analyzing, planning and developing 
various projects in different architectural fields. The 
concept ‘pattern’ symbolizes a new view on objects 
and items that are already exist around us or those 
that will be created in the future. By explaining this 
concept, this work focus on describing ‘pattern’ as a 
new system or ‘pattern language’ that identifies 
foundation and development of unplanned cities. 
Every town or urban entity symbolizes ‘pattern’, but 
it is made from various ‘patterns’ as well. There are 
certain rules i.e. patterns that particular urban 
entities follow in order to establish themselves and 
‘pattern language’ has been developed on that 
basis. The main purpose of this work is to emphasize 
this phenomenon and reveal the significance that 
‘patterns’ have in urbanism development. Their 
understanding is of great importance so they can 
be implemented not only in theoretical but also in 
practical examination and analysis. 
Key words: pattern, pattern recognition, urbanism, 
evolution, organisation

Сл. 1 
Пример патерна – узора
Fig. 1.
Pattern Sample
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ПАТЕРН И ПАТЕРН ЈЕЗИК
"Патерни су јединице организације које природа користи 
када ствара." (Delibašić, 2007)
По Кристоферу Александеру, укратко, изолована целина 
није патерн (Christopher, 1977). Сваки патерн може 
опстати једино ако је подржан и повезан са другим 
патернима – патернима чији је он сам део, као и 
патернима који су део њега самог. 
Однос проблема и решења проблема (солуције), као и 
решења проблема међусобно, може се дефинисати као 
однос и веза патерна. Можда је нејасно како је проблем 
и решење проблема сврстано под једну реч – патерн. 
Може се рећи да је проблем који се решава патерн, тј. 
саставни део неке целине у коју се имплементира, а да 
су решења истог проблема патерни тог проблема.  Јер, 
да би нешто функционисало у природи, незаобилазно је 
да се дефинише и направи веза између њега и његовог 
окружење, као и веза између делова који га чине. Степен 
истости („истост“ је термин који је уведен као назнака да 
нешто није слично, једнако већ исто) патерна, као једног, 
није стриктан и строго дефинисан, јер патерн садржи 
одређени (никад исти) степен истости, али и одређени 
степен индивидуалности и специфичности.
Christopher Aleksander истраживао је проблем људског 
стваралаштва, његовог облика и склада. Да ли човек 
тежи ка стварању најприближније природи - смислено, 

Они у тексту „Да ли је ово патерн?“ (Is this a pattern?) дефинишу 
девет карактеристика које доказују да је нешто патерн: 

Патерн инплицира артифакт1. 
Патерн повезује многе нивое апстракције2. 
Патерн је и функционалан и нефункционалан3. 
Патерн је манифест у солуцији4. 
Патерн повезује системске центре5. 
Патерн је део језика патерна6. 
Патерн је проверен у коришћењу7. 
Патерн је саставни део окружења8. 
Патерн повезује велике идеје9. 

Ronald Porter, James O. Coplien и Tiffany Winn у тексту 
„Секвенце као основа композиције патерн језика“ (Sequences 
as a Basis for Pattern Language Composition) кажу да је патерн 
језик збирка делова названих патерн, са описом како их 
повезати у смислене композиције. Патерн језик прописује 
само могуће, допустљиве конфигурације међу малим 
групама патерна. (Porter, Coplien, Winn, 2005)

Славољуб C. Љубић/АУ27/2009/стр. 8-19  Неке законитости у настанку и развоју насеља
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Сл. 2 
Пример патерна – 
узора у природи
Fig. 2
Patterns in nature

хармонично и уклопљиво? 
(слика 2) Цео свој живот пос-
већује истраживању овог фено-
мена. Сматра да је осећање код 
човека углавном исто, али да 
свака индивидуа има нешто што 
је специфично само за њу, свој 
карактер и назвао га је „Квалитет 
без имена“ (Quality without 
name). (Christopher, 1979)

 ОБЈАШЊЕЊЕ - УЛОГА – УПОТРЕБА
Из претходног текста може се уочити да су патерни свуда око нас и да је најтежи део 
идентификовати их и, уколико су нам од значаја за рад, правилно уклопити. Патерни, 
након њихове идентификације, дају осећај да смо то знали, да је било уочљиво и 
лако препознатљиво, да је природно. Овакво осећање имали смо много пута у 
животу, а да нисмо били ни свесни. 
 "Патерн је изолована целина. Сваки патерн може постојати у свету, само у оној мери 
у којој је у вези са другим патернима: већим патернима у које је уграђен, патернима  
исте величине који га окружују и мањим узорцима који су смештени у 
њему."(Christopher, 1977) еmail: ljubic_slavoljub@yahoo.com
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ПРИМЕР ПАТЕРНА

АГРИКУЛТУРНЕ ДОЛИНЕ
Овај патерн помаже да се бавимо независним регионима (independent regions) како 
бисмо их стварали самоодрживим. Такође, омогућава преплитање града и села (city 
country fingers). 
Али, који регион омогућава овакво преплитање? Који регион ће се одржати 
(сачувати), а који прилагодити?
Дешава се да је земља која је јако погодна за земљорадњу такође јако погодна и за 
градњу. Ако се обрадива земља једампут изгради, потребне су деценије, па и векови 
како би се вратила на првобитно стање.
Решење проблема:  Сачувати сву обрадиву и плодну земљу као фарме и заштитити 
од било каквог утицаја који може да је уништи. Чак и када су долине необрађене, 
сачувати их као обрадиву земљу. (Christopher, 1977)

Другим речима, патерн није само приказ добрих 
системских карактеристика; он учи како да се формира 
добар систем. (Winn, Calder, 2002)
Може се рећи да свака заједница, која је целовита, има свој 
језик патерна. Такође, свака јединка (човек) који је део 
заједнице, има свој језик патерна, који делом уклапа са 
остатком заједнице, али који је делом једиствен и посебан 
само за њега. На основу овог закључка, може се рећи да 
здрава заједница има онолико језика патерна колико има 
јединки. 
Током пројектовања или одлучивања, одабир патерна је 
индивидуалан процес (или процес једног тима). Тај почетни 
корак узима се као помоћ идеји. Не може се рећи да је 
почетни патерн уједно и онај прави, као што се не може рећи 
да је одабрани патерн дефинитиван. Идентификација ситнијих 
проблема повлачи увођење мањих патерна који ће „допунити“ 
шупљине и тако употпунити финално решење. Уједно, овај 
процес се мора сагледати и у супротном правцу, тј. почетни 
патерн може бити само сегмент неког већег патерна који се 
такође мултипликује на неком крупнијем нивоу, или као 
„допуна“ неког већег система. На овај начин постиже се да 
систем живи и бивствује са околином.

Патерни се могу окарактерисати и као основне области у 
организацији, шаблони по којима се решавају проблеми и 
модели за разрешавање и усмеравање процеса стварања. 
Матрична подела организације, пројекта, програма 
дефинише патерне који се препознају и разврставају. Њихова 
идентификација, а даље и повезивање, уклапање и 
заједничко деловање доводе до, најчешће, бољег и 
компактнијег решења. 
Christopher Alexander је у својој књизи „Језик патерна“ (A 
Pattern Language) покушао да препозна есенцијалне патерне 
за 253 различита проблема у пројектовању, урбанизму и 
архитектури, као и основне карактеристике и потребе које је 
неопходно задовољити.
По Christopher Alexander-u oвакав приступ доприноси 
квалитетнијем  пројектовању. Омогућава пројектанту да 
идентификује потребе и пронађе патерн(е), а самим тим их и 
уклопи у целину. Наравно, ово је само иницијална каписла 
која служи да унапреди процес пројектовања. Не мора да 
значи да је патерн који је намењен области која се пројектује 
уједно и најбоље решење. Због тога је на почетку књиге дато 
упутство за коришћење.
"Патерн је и процес и ствар; и један и други описују 
ствар која је жива, а уједно описују процес који ће 
генерисати ту ствар." (Christopher, 1977)

Сл. 3
Пример патерна,  

окружење
Fig. 3 

Pattern Sample, 
ambient

Сл.4
Пример патерна  из 
књиге 
Кристофера 
Александера „језик 
патерна“
Fig. 4
Pattern Sample from
 “A Pattern Language” 
book
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Сл.6
Пример патерна  
„АГРИКУЛТУРНЕ 
ДОЛИНЕ“ из књиге 
Кристофера 
Александера „језик 
патерна“
Fig. 6
Pattern Sample „ 
AGRICULTURAL 
VALLEYS“ from “A 
Pattern Language” 
book

Сл.5 
Пример патерна  „АГРИКУЛТУРНЕ ДОЛИНЕ“ из 
књиге Кристофера Александера  „језик патерна”
Fig. 5
Pattern Sample „ AGRICULTURAL VALLEYS“ from “A 
Pattern Language” book

Сл.7 
Пример патерна  „УЛАЗНА ЗОНА“  
Кристофера Александера „језик 
патерна“
Fig. 7
 Pattern Sample „ENTRANCE 
TRANSITION “, “A Pattern Language” 
Book

Сл. 8 
Пример патерна  „УЛАЗНА ЗОНА“ 
из књиге Кристофера 
Александера „језик патерна“
Fig. 8 
Pattern Sample „ENTRANCE 
TRANSITION “ from “A Pattern 
Language” Book
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ДВОРИШТЕ – ПРЕДПРОСТОР (ENTRANCE TRANSITIoN) 
Било какав објекат или комплекс објеката да је у питању, 
формирање улаза је неизбежно (улаз у комплекс, а касније у 
индивидуални објекат, улаз у приватно двориште итд.) У 
сваком случају, улаз представља везу између јавног и 
приватног (полуприватног). Уколико имате полусакривену 
башту, она улепшава пролазну зону. Овај патерн елаборира и 
учвршћава пролазну зону коју капија и башта формирају.  
Зграда, а посебно кућа, са елегантним пролазом од улице до 
улаза у кућу, је много мирнија у односу на варијанту када је 
улаз директно на улици.  
Решење проблема: Планирати пролазну зону између улице 
и главног улаза. Формирајте путању која ће бити обогаћена 
игром светлости, звука, променама правца кретања, 
материјализацијом, лепим визурама итд. (Christopher, 1977)

ПРИМЕР ПАТЕРН ЈЕЗИКА
У наведеном примеру приказан је патерн језик полу затворене 
баште који дефинише патерне који је чине, као и њихове 
међусобне утицаје.

АНАЛИЗА ПАТЕРНА У УРБАНИЗМУ
"Ако je тезa да се “урбанизам манифестује као начин живота” 
(l. Wirth) тачна, онда урбанизација било ког простора даје 
патерне кроз које ће живети. Док су патерни живљења 
експоненти одређене културне и социјалне функције друштва, 
промене у њима, такође утичу на стечене вредности 
заједнице." (Pušić, 2004)
Сагледавање пројектног задатка требало би да крене од 
ситуационог плана, тј. од урбанизма. Положај објекта или 
пројектоване целине (региона) делује у одређеном простору. 
Међусобни утицај околине и пројектоване целине дефинише 
прву групу патерна, док се уједно стварају претпоставке 
патерна унутар пројекта, као и уклапање локалних патерна у 
околину.
Регион је пројектован у хијерархији са социолишким и 
политичким групама, од најмање, локалне групе – породица, 
суседи, посао, до највеће групе – општина, град. 
Свака група одлучује о окружењу у коме живи. Постоје 

Сл. 9 
језик патерна за башту

Fig. 9
A Pattern Language for a Garden
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МАТРИЦА
Професор Роберт Флојд објашњава шта значи повезивање, или премошћавање, 
различитих апстрактних нивоа у контексту програма учења:
"Ако питам другог професора шта предаје у уводном програмирању наравно, он 
поносно одговара: “Паскал” или “Фортран”. Знам да их он учеи граматику, скуп 
семантичких правила и неких готових алгоритама, остављајући студентима да сами 
истражују свој неки процес пројектовања. Чак и на основу текстова о  структуралном 
програмирању парадигме, који дају смернице на највишем нивоу, што бисмо могли 
назвати “ниво приче” програма дизајна, често не обезбеђују помоћ на средњем 
нивоу, на оно што бисмо могли назвати “основном” нивоу" (Floyd, 1979) Сваки 
урбанистички склоп или отворени простор који је потребно урбанизовати 
прилагођава се корисницима. Међутим, велики утицај на сам пројекат (план) имају 
и природни утицаји (мада се и потребе корисника условно могу назвати природ н им 
утицајима). Уклапањем свих фактора, анализом потреба и идентификацијом 
патерна различитих утицаја побољшава се решење. 
Може се, на основу неких фактора, дефинисати матрица у којој ће се деловати (Слика 
13).  Матрица се може дефинисати на основу морфологије, постојећег саобраћаја, 
изграђености, руже ветрова, намене, временске удаљености (прелазим 1км за 

10минута) итд.

правила по којима је окружење организовано и услови који 
морају бити испуњени, али се сваком кориснику омогућава 
деловање.
Све групе сносе одговорност за битније патерне унутар својих 
интерних структура. Уклапање у већ постојеће и задате 
патерне не значи строго поштовање услова, већ омогућава 
корекције које их неће променити, али их могу учинити 
посебним и препознатљивим.
На овај начин омогућено је сваком суседству, заједници или 
граду да ствара варијабилне патерне, проналази различита 
решења и имплментира их постепено у шире патерне. 
Кад процес почне, заједница се прилагођава патерну. 
Адаптација није принудна, али је логична и природна. 
Наравно, могуће је одступање од основних патерна, тј. 
имплементација може бити својевољна, базирана на 
социолошкој одговорности, а не по законској основи и 
принуди.
Пример је изградња школе или здравственог центра. Овакви 
комплекси зграда или засебни објекти могу да привуку 
наставнике или лекаре да се доселе. На овај начин ствара се 
заједница која делује, има зајдничке кодексе понашања и 
потребе, али уједно логично наставља форму патерна који је 
започет.

Могуће је да један објекат буде основ за стварање патерна по 
којима ће се у будућности развијати заједница

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

ОПШТИ ПРИСТУП ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ПАТЕРНА

"Могао бих вам рећи како направити хаљину навођењем 
трасе маказа кроз комад одеће у смислу угла и дужине реза. 
Или сам вам  могао дати узорак. Читањем спецификације 
требало би да немамо појма шта ће се направити или када се 
заврши, да знамо да је направљена права ствар. Патерн 
производа: то је правило за израду ствари, али је у многим 
аспектима, сама ствар." (Coplien, 1996)
Урбанистичко планирање је планирање простора за живот 
људи. У већини случајева, урбанисти  задају правила и 
параметре по којима ће се неки насељени простор развијати. 
Међутим, свако урбанистичко планирање има свој развојни 
пут. Могуће је створити сопствени језик патерна за одређену 
локацију и на основу њега организовати простор.
Постоји више начина идентификације патерна, од којих је 
најзаступљенији модел: сагледавање контекста, сагледавање 
проблема, сагледавање сила, решења и новог контекста.

Славољуб C. Љубић/АУ27/2009/стр.8-19  Неке законитости у настанку и развоју насеља

Сл.10 
Патерн града, 

аутор Tang Yau 
Hoong aka Tees

Fig. 10
City Pattern, by 
Tang Yau Hoong 

aka Tees

Сл. 11 
Патерн града, China 
town, Манчестер, 
Енглеска
Fig. 11
City Pattern,  China 
town, Manchester, 
England
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Сегменти матрице дефинишу се као патерни, тј. елементи са 
одређеним степеном истости. По дефиницији патерна, сваки 
овај сегмент утиче на околину и повезује се са њом, али је 
такође састављен од мноштва патерна који га чине. Међутим, 
садржај сегмента матрице, или групе сегмената, мора се 
одредити уз помоћ неких критеријума. У старту се анализом 
дефинишу корисничке групе или актери које утичу на простор. 
Свака корисничка група утиче на неки сегмент у простору или 
има потребе којима се простор мора прилагодити. 
Анализирањем потреба сваког актера можемо доћи до 
закључка које су потребе присутне, а на тај начин их можемо 
груписати и класификовати по важности. 
"Патерни су хијерархијски повезани. Крупни патерни су у 
највишим слојевима и терају фино градуиране патерне у 
доње слојеве. Ови односи укључују, али се не односе на 
односе свих патерна... Патерни су уређени концептуално као 
језик који изражава ово Услојавање." (Doug, Christopher, 
1994)
Један од најбољих начина за идентификацију потреба 
корисника јесте анкетирање. Уколико тај начин није могућ, 
или су подаци који се добијају исувише различити, обрађивач 
плана се може ставити у улогу сваког актера  (групе корисника) 
и методом Brain Storming доћи до података.
Сл. 12
Аеродром у Хонг Конгу
Fig. 12
Hong Kong International Airport

Сл. 13
Матрица,  Сегмент 
матрице
Fig. 13
Matrix , Segment of 
Matrix
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ПОВЕЗИВАЊЕ СЕГМЕНАТА МАТРИЦЕ

Свако сегментно подручје матрице утиче на своју околину у 
већој или мањој мери. Потребе, услови и правила груписани 
су по зонама свог највећег деловања. „Изливање“ зона из 
сегментног подручја и уклапање сегмената матрице ствара 
групу патерна, а лако је могуће, и нови патерн.
Повезивањем потреба, услова и правила матрица се ло-
гичним и природним путем попуњава, а веза између „зона“ 
деловања постаје предмет истраживања. Свака зона има 
тен   денцију ширења и повезивања, а уколико је на граници 
сег  мента, и потребу да „прелије“ у суседну матрицу и на њу 
утиче.
Зоне које се формирају на основу потреба актера, услова, 
правила и других критеријума карактеристичних за подручје 
не морају бити присутне у сваком сегменту матрице, нити 
значи да из датог сегмента морају „истећи“ у суседни и на 
њега утицати. Свака зона утиче на сопствену околину, али је 
радијус утицаја условљен рангом важности који та зона 
постиже на скали потреба датог подручја. 
Шема преклапања зона - Свака зона представља патерн за 
себе, што нас по дефиницији патерна наводи на то да је 
повезивање зона унутар сегмента матрице у ствари 
повезивање патерна. (Slike 16 i 17)
Преклапање зона не може се стриктно одредити нити 
формулисати, нити се може претпоставити степен међусобног 
утицаја. Мноштво фактора утиче на површину зоне пре-
клапања. Важно је да се приликом спајања зона води рачуна 
о задовољавању свих критеријума. Уколико није могуће 
задо вољити баш све критеријуме, потребно је обратити 
пажњу на најважније и по рангу најутицајније критеријуме. 
Зоне у процесу преклапања стварају „нову зону“ у којој по оси 
спајања подједнако делују утицаји обе зоне. У овом сегменту 
обраду и уклапање зона није могуће емпиријски објаснити. 

Сл. 14 
Ширење утицаја

Fig. 14  
Growth of Influence 

Сл. 15
Ширење зона. Међусобно 

повезивање сегмената 
Fig. 15  

Growth of Areas. Relative  Linewrap
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Детерминисаност је могућа приликом детаљнијег планирања 
када се могу уочити конкретни утицаји.
Све ово говори да је присутност патерна у урбанистичком 
планирању велика, као и да је примена евидентна и врло 
могућа. 

КОНТЕКСТ

Уочен је патерн у настанку, формирању и ширењу насеља. 
На формирање насеља утичу многи фактори (у зависности од 
природних богатстава, до територијалне развијености 
државе, комуникације и повезивања). Најчешће се нова 
насеља формирају на раскршћима путева која имају неки 
потенцијал битан за развој. 
Први објекти јављају се из потребе власника да проводи што 
више времена на том месту (обрађивање земље, 

РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА

Како наводи Фреи, урбани развој је „инкременталан и 
представља производ секвенци независних, чисто 
спекулативних интервенција и развојних пројеката који се 
постепено преплићу формирајући градове чија структура и 
форма никад нису фиксиране и коначне“. (Frey, 1999) Град 
нити је почео нити се завршава у тренутку кад ми почињемо 
њиме да се бавимо. Он ће наставити да се мења – увећава се 
или смањује, тако да би се прилагодио променама социо-
економских услова. (Спасић, Петрић, Кринић, 2005)

 Имовински односи	

Природно и непланирано ширење насеља одвија се по неким 
правилима која су карактеристична за тај простор, али је 
уочено да постоје универзална правила која се понављају у 
просторима који су слични. 
Већ постојећа имовинска подела земљишта утиче на орга-
низацију насеља. Власници земље обично граде своје куће на 
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Сл. 16, 17  
Шема преклапања зона. 
Повезивање зона. Међусобни 
утицај
Fig. 16, 17
Drawing of   Frequency overlap. 
Relative Influence

формираним парцелама, а на преосталим деловима нас
тавља ју да се баве делатностима које су обављали до тада. 
Изградња куће условљена је присуством воде за пиће, као и 
потребом да се проводи више времена на том месту. На се-
љавање се одвија постепено, а куће ничу на деловима пар-
целе ближим путу. Формира се центар насеља, тј. место окуп-
љања на коме се обично налази продавница или неки дру ги 
објекат који је од важности за већину житеља. (Слика 19)
Овакав садржај већ има карактер насеља, а његов развој 
условљен је потребом људи да ту живе или је сама локација 
интересантна људима због својих квалитета, природних 
богатстава, добре повезаности итд. 

Планирање комуникације - путева	

Планирање и формирање путева, као и формирање 
грађевинских парцела има више услова. Најутицајнији су 
природно-морфолошки услови који диктирају трасу могућег 
и најлакшег кретања корисника, а и најбољи положај 
планираног објекта. (Слике 20, 21, 22)

ИДЕНТИФИКАЦИЈА - НАСТАНАК И РАЗВОЈ НАСЕЉА

производња...). Власници на својим парцелама, које су до 
недавно биле карактерисане као обрадиво земљиште, фор-
мирају домаћинство са кућом. Домаћинства се формирају на 
већ одређеним парцелама (или на спојеним парцелама) што 
дозвољава претпоставку на кој начин ће се формирати на се-
ље, а самим тим олакшава урбанистима планирање. 
Наставља се линеарна градња дуж улица, и формира се на-
сеље. У зависности од природно-морфолошких карак те рис-
тика, улице и насеље формирају се на најкориснији на чин. 

„ПРОБЛЕМ“

Да ли је могуће уочити и претпоставити где и како ће насеље 
настати? Уколико се примети место и правац природног 
настанка ширења насеља, могуће је правилно планирати и 
урбанизовати будући град.
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У равничарским крајевима (слика 23) природно-морфолошки 
услови немају велики утицај на трасирање путева. Евентуалне 
препреке које се могу јавити су водене површине или 
неквалитетна подлога за градњу пута. Такви утицаји 
омогућили су власницима земље да лако и правилно 
парцелишу имања (управно на пут) и да путеви буду најкраћи, 
прави и ушорени. 
Грађевинске парцеле насеља формирају се на већ постојећим 
парцелама обрадивих површина, без померања међе 
(постоје случајеви поделе и  присвајања парцела) и поред 
путева, док се обрадива површина задржава са унутрашње 
стране имања (ка унутрашњости блока). Путеви се најчешће 
трасирају дуж спојева пацела, по међи. 
У брдовитим крајевима (слика 24), процес настајања и 
формирања трасе путева исти је као и у равничарским, али је 

ПАТЕРН ЈЕЗИК

Сл. 19 
Настајање насеља на 
већ парцелисаним 
обрадивим 
површинама
Fig. 19 
Becoming  settlement 
on cultivated non urban 
area

Сл. 22
Спајање путева

Fig. 22 
Adjunction

Сл. 20
Раскрсница код Перлеза

Fig. 20 
јunction

Сл. 21
Аутопут Е75

Fig. 21 
Highway E75

природно-морфолошки утицај много израженији. Обрадиве 
површине формиране су у односу на постојеће услове, тако 
да се даљи развој насеља управља већ постојећом 
матрицом. 

Трасирање путева има израженије природно-морфолошке 
услове, што наводи насељенике да се везују, не само за 
парцелацију, већ и за морфологију терена. 

Ширење насеља – повећање популације	

Накнадно хоризонтално ширење града је довело до 
последичне трансформације његових квалитативних 
одредница, а његов популациони раст је постао закономерна 
појава. (Спасић, Петрић, Кринић, 2005)
Повећавањем популације нови објекти се све више удаљавају 
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од центра насеља, те се јавља потреба за стамбеним простором. То се одражава на 
густину насељености. Постојећи блокови уситњавају се пробијањем улица дуж 
међа. Новонастале улице олакшавају кретање становника и повезују насељене 
просторе са централним делом. Улице отварају могућност нове градње објеката и 
њихов приступ путној мрежи, па се парцеле такође уситњавају, тако да се сада 
формирају два домаћинства на, до скоро, једној грађевинској парцели (Слика 26). 
Уситњавање парцела условљено је потребом становника да се насељавају што 
ближе основним функцијама. На овај начин смањује се обрадива површина у 
централној зони насеља. Потребе становника у централној зони насеља мењају се 
како се насеље шири. Ширењем насеља јављају се нове делатности које доносе 
приходе, а нису везане за обрађивање земље. 
Посматрањем околине насеља, могуће је претпоставити како би се то насеље 
ширило. Имовински односи један су од најзначајнијих показатеља евентуалног 
ширења насеља. На слици 27 шематски је приказано ширење насеља. Јасно се може 
уочити како се насеље шири, али се може претпоставити и како ће се насеље 
ширити.

Наиме, на подручју града су се одувек сукобљавале две силе – 
једна, која је покушавала гад да сабије у димензије одређеног и 
времену примереног оквира, и друга, која је стално размицала 
његове границе, излазећи из свог дуалног процеса најчешће као 
победник. Савремена потврда ове тезе се налази у градовима 
већине европских земаља, где највећи пораст броја становника 
бележе предграђа и рубне зоне градова, док се у централним 
градским подручјима уочава релативно опадање броја становника 
и густине насељености. (Спасић, Петрић, Кринић, 2005)

Град се формира под утицајем окружујућег руралног подручја 
(ресурсног залеђа), које му омогућава услове за испуњавање 
градских функција, различитих али допуњујућих онима већ 
постојећим у окружењу. У овоме се огледа постојање јединства и 
супротности града и окружујућег подручја. (Спасић, Петрић, 
Кринић, 2005)

Ур
ба

ни
за

м
Славољуб C. Љубић/АУ27/2009/стр. 8-19  Неке законитости у настанку и развоју насеља

Сл. 23
Голубовац – равница -  постојећа и 
предвидљива путна мрежа
(црвена – постојеће, плава – 
предвиђено)
Fig. 23
Golubovac – campus - existing and 
foreseeable road network

Сл. 24 
Рушањ – брдовито -  постојећа и 

предвидљива путна мрежа (црвена – 
постојеће, плава – предвиђено)

Fig. 24
Rusanj– hill - existing and foreseeable 

road network (red – actual, blue – 
provided)

Сл. 25 
Линеарно формирање 

насеља
Fig. 25

Creating Linear Settlement

Сл. 26
Настајање насеља. 

Повећање густине насељености
Fig. 26

Becoming Settlement. Settlement Density



17

МЕСТО ФОРМИРАЊА НАСЕЉА

 У претходном тексту наведено је да власник парцеле, који има потребу да више 
времена проведе на свом имању, формира домаћинство како би лакше и брже, а 
самим тим и ефикасније остваривао резултате. Али, овакав поступак не мора да 
значи и формирање новог насеља. Постоји још много услова који се морају 
задовољити да би се ново насеље формирало на неком месту. Од присуства воде за 
пиће, повезаности, природно морфолишких карактеристика, имовинских односа,  
па све до природних богатстава која су у већој или мањој мери доступна будућим 
житељима. 

Повезаност	

Битан услов за организацију насеља јесте његова повезаност са осталим насељеним 
местима у околини (предпоставља се да су већ формирана насеља добро повезана 
са већим центрима). Главни транзитни правци кроз подручје на коме настаје насеље 
и његово повезивање са истим предуслов су за добро функционисање и 
организацију. 
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Сл. 27
Настајање насеља. 
Повећање густине насељености
Fig. 27
Becoming. 
Settlement Settlement Density

У зависности од положаја насеља у односу на пут, уочио сам 
четири типа  (Сл.28).

Насеље у близини транзитног пута1. 
Насеље поред транзитног пута2. 
Транзитни пут пролази кроз насељено место (копнени, 3. 
речни, морски и ваздушни саобраћај)

Насеље се налази на укрштању више главних транзитних 4. 
путева

Анализом саобраћајне мреже у близини новонасталог насеља 
планира се начин повезивања, као и развој путне мреже 
(Слика 29). Ово је јако битан корак јер од њега зависи брзина 
развоја насеља. Што се боље насеље повеже са околином, 
лакше ће се вршити транспорт робе, а самим тим се смањују 
трошкови, привлаче купци (или продавци) и остали 
посетиоци. 
Нова насеља формирају се најчешће на раскршћу два пута 
који повезују, у најбољем случају, више великих центара.

 Природно морфолошке карактеристике	

Има пуно примера да је формирање насеља могуће и на 
терену који је изузетно неприступачан. Од пустињских оаза, 
неприступачних обронака Хималаја, до насеља на залеђеном 
северу Норвешке. Међутим, патерн формирања насеља 
дефинише препознатљиву шему настајања насеља која имају 
потенцијала да се свестрано развију. Не кажем да насеља на 
горе наведеним неприступачним теренима немају потенцијал 
за развој, али је тај потенцијал или мали, или је уско каналисан 
из једне или малог броја развојних тачака. 
Различити природни услови већег подручја диктирају 
настајање и развој насеља. У зависности од морфолошких 
карактеристика терена, облик и простирање насеља могу 
бити:

1. Уско ограничени

2. Делимично ограничени

3. Без ограничења
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Нека од природно морфолошких ограничења која могу у већој или мањој мери да 
утичу на простирање и обликовање насеља могу бити речни ток, море, планински 
венац, плодно или неплодно тло итд (Слике 30, 31, 32). Свако од ових ограничења 
има своје предности и мане и у различитим крајевима света другачије се 
карактерише. Може се лако десити да оно што је у неким крајевима мана и велико 
ограничење, у другом крају буде предност.
Насеља се не формирају без разлога. Најчешћи разлог формирања насеља је 
природни потенцијал (плодно тло, рудно богатство, нафта, шума...). Током развоја, 
могуће је да се промени првобитно усмерење насеља, па чак и да се почетни 
потенцијал у потпуности запостави. 
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Сл. 29
Повезивање насеља. Пример 

прихватљиве локације за 
настанак новог насеља

Fig. 29
Settlement Linewrap. Acceptably 

Location of New Settlement

Сл. 30
Природно морфолошки утицаји 
река
Fig. 30
natural morphological influence 
River

Сл. 31
Природно морфолошки утицаји 
планина
Fig. 31
natural morphological influence 
Mountain

Сл. 32
Природно морфолошки  утицаји 
планина и море
Fig. 32
natural morphological influence 
Mountain and Sea

Сл. 28
Повезивање насеља.  Tипови насеља 
у зависности од положаја у односу на 
транзитни пут
Fig. 28
Settlement Linewrap. Extension of 
settlement with relation to  the road 
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ЗАКЉУЧАК
Патерн језик представља чињенице које су, у суштини, 
присутне у нашој ужој или широј околини, и које су 
идентификоване у неком тренутку. Квалитет патерна огледа 
се у томе да свако може да каже да је то већ знао, да је 
логично, природно.  
У раду је покушано да се објасни, а у неку руку и наведе на то 
да је схватање патерна (или самог размишљања на тај начин) 
неопходно како би се што боље планирало и пројектовало, тј. 
како би се стварале складне и функционалне структуре. 
Патерн није алат, то је разумевање природних форми, 
схватање функционисања природе и њених правила. Што 
боље разумемо простор у коме стварамо, било то просторија 
у стану или планирање града, то ће наш пројекат бити 
функционалнији и пријатнији за коришћење. 
Насеље настаје на, за корисника, у том тренутку најбољем 
месту. Аспекти и критеријуми који се сагледавају ин ди-
видуалног су карактера, али се могу препознати зајед ничке 
одлике на различитим локацијама, код различитих народа и 
вера. Даљи развој и ширење насеља делимично је предвидив 
процес на који утичу прородно морфолошке карактеристике 
терена и повезаност са осталим насељима. Формирањем 
градског трга (место окупљања) насеље поприма карактер 
урбане целине која се даље плански развија. 
Неке од основних обликовних карактеристика новонасталог 
насеља могу се препознати и у већим градовима, нарочито у 
старом градском језгру. То је један од најбољих начина да се 
уочи како се насеље ширило и како су се некадашње њиве 
цепале и делиле. Систем по коме се неко насеље формирало 
преноси се и на свесно планирање и урбанизацију. Ово је 
доказ да је настанак насеља као и патерн по коме насеља 
настају сама од себе у  већини случајева и најбољи „план“ за 
дато подручје.


