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Ј 
аllуара 2000. године дефинитивно је YCBojel~a стра

тerllja Просторllе ~НlтeгpaЦHje 18 земаља централне 
fJCТO'llle 11 југоисточне Европе, 110З l Јата и 110д име~юм 

VISION PLANET.' Овај својеврстан просторноплаllСКИ 
документ радила је екипа од 15 експерата из 12 земаља 
(Немачка, Аустрија , Шпанија, Чешка, Словачка, Словс

нија , Хрватска, Мађарска, Cp6~lja , Румушlja , Бугарска, 

Грчка). КООРДIllЈаТОР је био Jellc Курн01I из Немачког 
федералног завода за просторtю плавирање. Документ 

"сма зваllLЈ'lан НIIПI обавезујућн карактер већ је као та

кав ПОllуђеll владама ДО'I'ИЧНl1Х земаља IШ YBftд јер је у 

великој мери paђe~1 уз њихову подршку. У том погледу 

eKCllCPТ из Cp6~lje (Б. СтојКОII) је учеt"1ЋОllао у раду као 

'Iлан тима уз rюдршку IЈаДЈlеЖШIХ савез~ш х 11 репуБЛIIЧ
ЮIХ Мl1Iшстарстава. 

Карактер овог докумеl ·rra је заСlюван '13 IlIrrel'РаЈllЮМ 
методу што значи да СУТРlј ОС lювttе ДllмеНЗИЈе paBHol·lpa 
ВIЮ условљавале решења стратеПIЈе: СОЦИЈално-куЈТГУР-

1101, еколошка и економска. На овај начин су Itсrюштова -

1111 принцишt одрживог планнраља развоја, уређења и 

заштите щюстора који се обазриво ОДllосе према оБНQВ

љивим 11, наРОЧIlТО, према liе06IЮВЉИВIIМ ресурсима ме

ђу које спада 11 куmурно 11 архитектонско наслеђе. РаД 
експертског ТlIма у коме су БИЛII пр"падШЩIЈ ра3ЈЈИЧИl'IIХ 

нација, култура l' реJlигијаЈе на I1ЗУЗетан на'ШII показао 11 
доказао могућlЮСТ кооперације " стварања заједничког 
духа пријатељства fl поверења, што се НЩЮЧIlТО огледа
ло у приступу куm'УР.ЮМ l13слеђу. 

Полнтичка , ПРlшредна . социјаЛllа It културна cllтya

ција f,a овом великом делу Европе је кроз историју одре

ђена на више наЧlIна. Основна Чlllьсница је да оно под

ручје Ч~IIiН колевку европске Щ'ВЮПlзаЦllје. На љему су 

се укрurraла моћна uapcrna 11 ... :y.rnype од ,,-ојнх су најСllаж-
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Iшје бllле: грчка , р"мска. 1I11заНТllјска , О'ГОманска 11 гер
MaliCKa Од'ЮСIIO аустро-угарска. Н а овом подручју је и 

граница ИСТО'lЈtе 11 западне хРltшћанске цркве те је као 
такво било поље oгpoM Нllx сукоба 'шј~1 се юданцн осећа

ју fl данас. PaТOB~1 и освајаља су непреЮ!Л11O утицали на 
покрете С1'анов~шка. помераље гращща али ~J 1101 Iшстаја

ње 11 нестајање различитих KYJlтypHll X образаца. Дана ш

ља структура у овом реl'ИОIlУ Европе коју чинн 17 земаља 
11 поред још уве к ПРИСУПiе ПОЛНТII'lке и економске неста

БIUШОСТИ, трага за моделом 'ГЗВ. ПРОСТОРllе ИltтеграUllје 

односно ~1НтeгpaиHje преко КЉУЧltих просторних елеме

~Iaтa и ресурса међу којима КУЛТУРl tе вредtюсти заузимају 

раВlюправну кљу'ту позицију зајеДIЮ са Иllфраструкту

ром. саобраћајем, rlрltвреДН~tМ развојем, мрежом насеља 

11 tlРИРОДНИМ вред~юстима. 

Кулшурно lIасле/је 

као битан елеменШ просторне Ltншетрације 

Закључак експертtюгтима VISЮN PLANET2 је да архи
тектонско наслеђе обухвата споменике, групе зграда (ком

ПJlсксе) као ~j локације од историјског, археo.nошког, умет

ничког, научио, .. друштвеног ИЛI1 технолошког значаја. 
Истовремено КУЛТУрlЮ наслеђе у овом делу Европе тре

ба сх ваТНПI као КОllцеПЦllју која стоји изнад архитектон

СКОI' наслеђа и која не треба да буде npeOKyrll1paHa само 
ПРОШJlошћу. КУJlТУР~Ю васлеђе (прошлости 11 садашљо
С"Т1ј) представља камен темељац реПЮIIМНОГ, lIашюналног 

~I европс,,-ог IlДelrrlrreтa што значн да просторно плаlll l 

рање тој тем " треба да Прllcryпи комплексно. 

РеПЮII обухваће~1 ДO"),MeIiТQM VISЮN PLANET пред
С1"аШЬаједно од најстаРllјllХ nonp~lurra ствараlЬа европске 
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културе. ЦСlпралltl1 део овог реПЮIШ је БалкаIIСЈ...'О ПОЛУ

острво са бројним траГОВlIма 11 докаЗlfма настајања, раз-

8Оја 11 y~1IIpaњa култура од Броl-lЗШЮГ до Гвозденог доба 
преtю Келтске, Илщхжс, Трачаllске ItIliI Дачанске кул
туре. Грчко КQJlOlНlЗllраlbС је остаВitIlо тparoвe у јУЖllој 

ИТ3Лllјll 11 дуж обала ЦРIIOГ мора. ЈУЖНII 11 ЗШ13ДН11 дело

BII 0801' подручја су UllЛiI делОЗII моћ.IЮГ Римс,,"Ог царс.тва. 
да бll касније ВИЗШПilјско цаРС1'ВО оставltло дубоКlI кул

тypllII 1"pa l' у Грчкој. MaKcnOIlltj!I , Србllјll . Бугарској 11 

PYMYIIHjll . ПраtЮСЈШВIIa" OroМ<l.нска кутура су на одре

ђени IШ'l lIlllшслеДI1Л1I , ра ЗН IIЛI1 IIЛII дсфоРМ IIС3Л1 1 .taсле

ђе ВllзаНТllје. 

Н а npyroM крају реГIЮlta снажан упщај су ВРШIIЛII 
Ky1ГI)'pHII СТIIЛОВИ Заllадllе Европе: poMatlCКlI, I'O'fCKII. ре
lIecaHCIIII. баРОК/ III . ИТ".ЈЛl lја, Нема'lка. Чешка. Mat)apcKa. 
северн" ДСЛОВII Србl lје су бlUJII међу OtlllMa ,,"Ојll су пр"

хваТllЛll, раЗВllјаЛlI 11 модулltралll ове културне ynlll.аје. 

У 111М ДСЈЮВltма Европе 11 данас су npllcynlll БЈЮјlll t 11 

MOhlНl тpaГOB11 O IНlX ynщаја, 

Посе6l1У иреДIЮСТ у овом репюну ЧIIне IIcroPlljCКlI 

градОВII, тј. rpaдOBlj кој" су очу83l11t као цеЛJlIiС. 'Iако 11 у 

Њllма МОЈ)' да се нађу тparoBII ДРУП1Х култура. Прохуја

ЛII веков" су остаВ11Л 1I дубоког трага "а градОВIIма 11 110-
ред број lН1Х разараља. ратова. пожара 11 земљотреса ко
ји су хараЛI1 OBilM крајеnllма. За нас су посебно Зllа'taјне 

оцене о ,"раДОВlIма кој ll су задржаЛII бројне тparoBe срп

ске ку1П')'ре IIlIcrop"je као I1rro су: Улм, Трст. Дубровник, 
Беч. СеllТ Андреја, P<lUKCBe, Арад, Те~tIIшвар, B'IДIIH 11 

други . Ј ош Зllа'taјшtје су високе оцеllС градова у Србllј ll 

11 ЦРlюј Гор" кој и су очуваlllt ЮIO uелине као што су: 

Сремски Карловщt . ПРllзреll , Котор lиllЕ Будва. 

Велика It моћ"а царства која су lIаllзмеЮI'IIЮ nлада

ла Вад деловима овог реГИОIШ Европе у дуж.им IIЛIt кpahltM 

llеРIЮДilма су релаТllnЮilрала грашще међу Државама. 

те су apX IrJ'CKTOtlCKe It УМС'П lIlчке школе које су ту дело

вале Itмале тра ~lсгра Н~IЧНII карактер. односно. УМС11 I ~tШI 

су раДllЛlI у разним земљама преносећ" С11tI10ве 11 фор
ме. Србllја је ItaјбоЉl1 nplIMep овог пре~юшеlЬа СТIOlOва 
јер су се у Ibој IIспољаВ<lЛIIII рома НСКII , визаll11tјСЮI , ото

MaHCКlE I lЛlI баРОК1II 1 СТIIЛ са свој им врхунским еКСПОIШ

'I1fма. Оцена Пlма за VISЮN PLANEТ је да ова Чltњеница 

отва ра озбшъне MOгyhllOCТ\ I за међудржавну кooncpaUII

ју у ilстраживању. а llалllзама, одржавању куmypног на

слеђа 11 њеroиој употреби у ТУР"СТltчке сврхе. 
Поред OUCIIC урба llll Х вреДIЮСТII BItCOKO јс оцењено 11 

рураЛlЮ наслеђе јер су село н 11OЉOllРl1вреда у овом ре

ГIЮI'У КЈЮз IIсторију IIмалll З llачај ну улогу. Сеоска apX II 
те.ктура, фолклор.ta уметност 11 обрадu заl~аТСКl I Х објска

Т'<1 за свакоднеnllУ употребу 11 данас представљају жltв траг 

посеБНlI Х култура кој" се Iшјдуже одржао 11 као део еКО

Iюмске OCIlOnc 11 као IlIIструМСIП локал~lе ItIlи реПlOналllе 
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IlДеll11tФl lкаЦllје. Нажалост. перlЮД колеК11 I Вl1ЗаЦllје на 

селу у периоду КОМУ"J.tзма је у BeJII lкoj Mepll У"ЈЮЗIIO ове 
вреДII(Х.'I I . l1осеб lЮ оне које су бlUlе всзаllе за релllГllју у 

земљама као l1Л'O су: РуМУllllја. МОЈШавија, Украј lНIЗ IUlII 
Бугарска. 

Ouella l1Ема је да је култур"" IlдеllПrтeт градова 11 се
ла у овом pel'IIOI'Y lIароЧlrro уrpoжен начином стамбене 
юградње " Iщсјама урбаllllзма у перl ЮДУ од 40 roДIНta 
lIосле 11 светско,' раТ"<1 . 

ТеХНОЈiOпtја l'Рађења стамбеlНl Х зграда за КOJIеК"Т'IIВ

но СТШlOвањс као IIlщеје веJII IКИХ разМСР<1 без оссћаја за 

KOIIТCKCТ. YIllIWTIUl II су У ВСЛ lIкој мер" Ilдентитет С1"".Јрих 

l-радова. эанемаРII вајуhll обнову 11 одржаваtt.е IЬСГОВIIХ 

BpeдIlOCnI. ttгтo даЩIС отвара посебан друurrзеН II проблем 

- urra рЗД11Т1I са TIIM бетоНСКIIМ скаламернјама са М~IЛII
ОНlIма ста.о.lбеlll lХ heлllја које убрзано пропадају. Жртве ове 

Iwсологнје 11 IbCIIOf рефлскса у урбанизму су бllЛlIlI 8CJr 
СКII објеlCпt ,,"Ојll су РУШСIIII Ueз "l>lrreplljYMa а чсcro 11 на

MepllO. радl! y"IHtm1Saњa тparoBa IIcrop"je 11 трашщије. 

На крају O1ЋOpellO је 11 11IIтaњe КУ1П')'рНOI' Iшслеђа IIЗ 

КОМУllIIСТIIЧкаг пер"ода кој" је остваРl10 огроман арх,,

теЮ'ОIIСКII фоlЩ СllеЦIlФIt'lIIllХ кара"'ТСРИС'П1ка. Ouella је 
да грешке 113 ПРОШЛост\l "е бll требало понављаТII ОДНО

CIIO да се према CBII M BpenHOCТ\IMa треба OnXOAlrrll са 
сстетског 11 праК11IЧIЮГ, а не са IIneoJlowкor становишта. 

Даклс " нове ЗРХ ln'СКТО llске вредности треба чувапt јер 
оне постају део mЩllOналног IIcroPlljCKOf наслеђа. 

КулmУР1l0 lIаслеђе у буgуliносmu 

У смерницама II ll рШЩlllllIма за будућllОСТ VISION PLA
NET ДСфllIНtше сернју ставова у односу на културно 113-
слсt)c наглашавајућ.11 да подједнако треба третllрати про

шлОС1' као 11 садашњост као темељни камен репюналllОГ 

држаВIIОГ н свропског Itдe.тlТCТa, Ради 1'ОI'а предлаже се 

земљама IIЗ овог реПЮllа да КУ1П')'рно наслеђе Ш11lте ка

ко "а ку1П')'рlШМ тако 11 "а eКO"OMCK~IM основама што 

подразумева l1аЖЉIIВО дефШlllсаllе правне IIнструменте 

као 11 TpeTMal~ "а CBIIM 11II80llма ПРОСТОРIiОГ пла Нllрања. 

Поред заumrre ~taЦlIонаЛl-lOГ културног наслеђа препо

ручујесе посебllа пажља тзв. траllСlIзщ!ОнаЛН IIМ пугеВII

ма Рllмске. ВIIЗЗ НТIlјске. венсцијанске 11 отоманскс кул

туре чимс 611 се обезбеДIUlа эашпrrа посебlЮГ карактера 
раЗJlItЧllТIIХ друштвеШ1 Х зајеДНllца 11 ЊI\ХОВIIХ особlll-l З. 

Уз то се препоручује УСllостављање чврстнх lIаУЧlIll Х 11 
аДМ lllllt стра1'l l ВII IIХ КРИТСРllјума за ItдеНТllфltкаUl1ју 

објекат::! кој " Ilредст.шљају IIстор"јско I UlИ УМСТIIIIЧКО 
Iшслеђе. с 1'It M Ш'I'O се flреlюручује да правна регула11 l ва 

треба да сс Iюмери са зашпгге објеката ка заштнПI кул

ТУРНII Х цел ltl lU 11 предела . 
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Оцењено је да је неопходно успостаНIIТII законске 11 
професионалне аранжмане за заштиту поштонања 11 се
ћања на све народе и народности , етничке н религиозне 

групе које су у одређеној држави створиле специфично 

кутурно наслеђе. 

3аштита путем заКОllа је Зllачајва 11 IlеОПХОДllа али 

не може да се примеНlI tш све вредности из практнчних 

и финансијских разлога. Ради тога је посебно значај но 

образовање и I1нформисање грађана чиме бl1 се проме

нио појеДИllаЧIIИ однос према KyтyPНlIM 11 природним 
вредностима. Посебво се IIСЋlче заштита сеоске архи

тектуре. фолклорне YMeтHQC'I11 ~I традиционалних заната, 

чиме је могуће унапреЮ1ТИ l'IРИВредну основу сеоских 

заједница и локаЛ Вl1 односно регионални идентитет. 

Напокон, VJSION PLANET препоручује да приватни 
капитал ИЛИ партнерски однос jaBHOl' и приватног треба 

да заузму значајно место у pecraурисању, одржавању И](О-

SUMMARY: Borisav Stojkov 

ришћењу објеката културног наслеђа. Начин коришћења 
11 одржанања зато треба пажљиво дефЮlИсаПf у уговори

ма о ПРll8атизацији уз 110јачану систематску контролу и 

надзор надлеЖIIИХ органа. 

Овај део документа VISION PLANEТ треба посма
трати заједно са делом који се односи на заштиту при

РОДНIIХ вредности, а у склопу укупног модела КОЈИ омогу

ћана ОДРЖИRИ развој овог региона Европе. 

Нои0.мене: 

1 VISIQN PLANET, аКРОllllМ IШстао од речи 1101 еllГЛеском Vision 
- Вllл!ја; planners nelwork - мрежа ПJlанера. 

2 Материјал Cтpaтenlje је rpУПl1С311 у две свеске: Усмеравајуће 110-
ЛI!ТIlке 11 гюдршка (Guidelines Policy Рарег 11 Back groШld рарег). 

HERITAGE AS AN INTEGRATING FACTOR 
IN EUROPE 

Тhe strategy of spatial integration ог the соuлtries ог сепtrзl, east 
and southeast Europe considers cultural heritage опе of the es
sential elemenls {ћаl define and direct process which is undcr
stood as »spatial iлtеgгаtiоп«. Against (ћа! background, th is 
document adopted јп Bratislava ј п the year 2000 empha-sizes 
тајп cu ltural values of this region {ћаl includes Yugo-slavia as 

well and аЬоуе аll сulшгаl roads, which intersect оуег these 18 
countries. Byzantine, Venetian, Roman and Ottoman roads were 
particularly in vestigated and emphasized. Јп defining Љшге 
роlјсу сопсегпiпg (ће heritage protection special stress is laid 
upon the interdependence оГ protecl ion and есопоту as we]] as 
adaptation ог cOlTCs-роп-diпg legal instruments јп that агеа . 
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