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СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРНЕ 

КУ Л ТУРНО~ИСТОРИЈСКЕ UЕЛИНЕ 

СТАРО ЈЕЗГРО ЗЕМУНА И МЕТОДИ 

УРБАНЕ ОБНОВЕ ПРОСТОРНИХ UЕЛИНА 

И
сторијско језгро Земуна представља посебан и 

специфичан проблем у пракси заштите култур

них добара на подручју града Београда. Захваљу

јући интензивној активности Завода за заштиту спомени-

ка културе града Београда, на систематском истраживању, 

сређивању и комплетирању документације у акцији која 

је спроведена од ] 967-1970. године, постављени су теме

љи за будуће активности на заштити и развоју историј

ског језгра Земуна. На основу тада систематизоване ар

хивске документације, било је потребно да се изврши и 

целокупна вредносна тј. квалитативна урбанолошка ана

лиза историјског језгра Земуна, која би одредила главне 

правце деловања на обнови и уређењу историјског језгра 

као живог средишта града. Крајем седамдесетих година 

активност је сконцентрисана првенствено на подручје 

Гардоша за који је израђен Детаљни урбанистички план , 

усвојен 1980. године, али историјско језгро Земуна у це
лини више није јединствено третирано све до данас. 

Због изгубљене иницијативе у решавању постојећих 

и неких новонасталих проблема у историјском језгру, у 

протеклом дуготрајном раздобљу, активност је обавља

на решавањем појединачних случајева. С обзиром на по

стојеће токове живота у садашњој ситуацији, може се 

означити неколико група проблема који се јављају у сва

кодневној пракси Службе заштите културних добара, 

али основно је да они, у суштини, стоје маргинално у од

носу на кључне проблеме стања историјског језгра, од

носно да представљају само индикације тог стања. 

Једна група проблема везана је за низ одлука у вези 

са адаптацијом поткровља у станове. Последица тога је 

велики број захтева за различите измене у циљу побољ

шања услова становања, за реконструкцију поткровља, 

мансарди , тераса, за измене нагиба крова Ј1 сл. Када је 
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већ одлучено да споменички грађевински фонд историј

ског језгра мора да прихвати део решавања проблема 

становања, нису заузврат пронађени механизми који би 

допринели побољшању стања и изгледа појединих згра

да и споменичке целине. Док се поткровља адаптирају у 

станове и знатно повећава густина становања у поједи

ним зградама, фасаде и улази у зграде, посебно дворишта 

остају запуштени и неуређени . 

Друга група проблема везана је за део историјског 

језгра у којем постоје мање ИНДlIвидуалне куће у приват

ном власништву. За већи део простора нису донети бла

говремени урбанистички планови, а како се ради једним 

делом о веома атрактивном градском ткиву, појављују се 

непрекидно различити захтеви за адаптације, доградње, 

преграђивања или рушење постојећих и градњу нових 

кућа. У недостатку урбанистичких планова и кроз њих 

верификованих критеријума за приступ обнови и реви

тализацији споменика културе, од којих је већина у ста

њу тешке деградације, од Службе заштите се тражи да 

доноси посебне одлуке. 

у протеклом периоду биле су учестале девастације 

објеката и простора у културно-историјској целини Ста

ро језгро Земуна, које се јављају као последица непошто

вања конзерваторских услова надлежне Службе зашти

те. Без одговарајуће планске припреме, потпуно стихиј

ски градили су се и постављали објекти од различитих 

врста грађевинског материјала и то на просторима који 

поседују изразите архитектонско-урбанистичке и кул

турно-историјске вредности , као што су простори дво

ришта Магистрата , Земунског кеја, променада између 

улица Ивана Мажуранића и Соње Маринковић, простор 

испред зграде Народног позоришта - сцене Земун, Зе

мунског парка, Главне улице, Сенског трга, Трга Бранка 
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СТАРО ЈЕЗГРО ЗЕМУНА 

nPOClOPНA KY1lTYPHO-ИСТОPI'\ICkA ЦЕПИНА. 

КУЛТУРНО ДОБЮОД 8[ЛИКОС)НАЧАЈА ,C/I ГЛ.СРС I ~ 7'1, 

ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО mlolt " '.lХ'IБЕОГРАдд 

БЕОГРАДСКА ТВРЂАВД 

СnOМЕНИК КУЛТYI"E. 

КУЛТУРНО ДОБРО ОД И3УЗПНОГ ЗНдЧАЈА I C/I .ГЛСРС 1~ 7'l1 

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА СТАРИ БЕОГРАД 

ПОД ПP€ТXОДIЮМ )ДШТИТОМ 

Ј. План БеОlfюgа - [Јоложај СЈЗ-а 

РаДllчеВllћа . .. Девастнрање простора 11 објеката узело је 
маха у толикој мери да је постојала могућност драСТIIЧ

ног уништавања спомеНИЧl\""QГ карактера јединственог 

ЈеЗI'ра на подручју ''Рада Београда. Сматрамо да је доно

шење 11 поштоваље РеГУЩlЦlIОНОГ ПЩНIa од В l lтащюг Зllа

чаја за Ж11ВОТ 11 очување Јез r'ра . 

И ако за подрУ'lје Гардоша постој ll детаЉНI1 урбаll ll 

СТlI'IЮI план, ситуација се овде НII мало не раЗЛllкује . 

Може се чак рећи да су збоr' з натно веће дотрај аЛОС1'l1 

грађеВИНСКОl' фонда захтеви још раДllкаЛШlјll , Доне1'1' 

урбанистички плав предложио је радикалне измене со-
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ЦllјаЛl lе С1'Ру""ТУре овог ПОДРУ'lја, I'CCJЫlBaњe већег броја 

становника 11 смештај раЗЛИ'IIIТ1I Х IЮВIIХ садржаја. За 

већЩIУ преостаЛl1Х стамбеШI Х кућа IlIlje плаЮ1раl-Ја до

градља, а неке од њих су у планском а,,"ту свсде.,е на 

основне цеШ1l 1С, У IlеМОI)'ћНОСl1l да се овакав пnа ll реа

JIIlЗује, ЧLпаво lюдручје Гардоша налаЗI· t се у великој 

OI"laC liOCтtt да ДОЖIIВII судБИ l-lУ Ћуковца који је I'ОТОВО у 

цeJIIlНl1 ItЗгубllО амбllјентаllНlt карактер . С друге стране , 

пла нске поставке примењене у ДУП-у Гардоша , са ста

новишта данашње теорије It праксе заш'Гите CnOMeHIIKa 
културе, морају се подврhи озБИЉl lllјој крипtЦl1. 
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2. Карта просторних Ciоmцелuна и блокова 
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З. Карта СЛО.меНII",:а културе 



СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО· ИСТОРИЈСКЕ L!ЕЛИНЕ СТАРО ЈЕЗГРО ЗЕМУНА 
И МЕТОДИ УРБАНЕ ОБНОВЕ ПРОСТОРНИХ UЕЛИНА 

Да је ДетаЉIШ урба lШСТII'I КlI план »Гардош« због IIC
ДОС1'атка маТСРllјаЛlIIIХ средстава , агреСIIIНlОСТI' KOPI ICIIII
ка 1·1 могуhlЮСТII да сс 'IС Ilспоштују уСЛОВII Службе заш 

ппс, остао нереалюова.1 свсдоч" све всћ ... број објеката 
' Iсодroварајућс apx l1TcKType. KOj l1 CBOj ll M габаРIlТОМ, !ю

луменом 11 маТСРllјалом нарушавају једlШСТВО простора 

~I вредщх:т амбllјента . 

НајдраСТiI Чl-lllј l1 1 'lрllмер деваСТЩllје објеката lIастаје 

Il рllШIКОМ адШПl l рања поткровља у <.:тамБСIЩ простор. 

HaCYllpo'l' С1'аlюнlt ма Службе заШТIIТС. кор"с tllЩII ПОдl1 -

жу ВIIсоке наДЗlIтке tt Ttl MC MeIb<.ljy ТIНЮJlОШКУ ка рак'те

р"ст"ку ItaјзаСТУПЉСЈ lllје bojbotJat-l Ске руралне куће која 
"Iредетавља OCIIOBIIY амбllјенталну вреДllOСТ l'p.IђCBlll t 

CKOI' фонда Гардоша. 

Према нанедеllОМ ДУП-у у BllCOKOj УJII 'lJ.llбр. 27 11 бр. 
35. Щl KapTI" кQt.lзерваторских услова 11 ваЛОРllзаШlје. 

RРС1llЮ IЩIIС су две тршчаре као СlюмеlНЩII културе 11 

I l реШIЗllрана је заШТlIта UСЈЮКУIJlII I Х објскатu IlpeMa , 'ЈР 

вобll1'lЮМ стању. СХОДIIO одредбама ЗаКОII<t о заШ"""tt 
КУЛТУРIIIIХ добара, конзерваТОРСКII YCJIOIНI су I IЗШIТlI ко

РИСШЩIЊШ lюмеl lУl"Il Х објеката, аJ1l ' 1Н1 TCI>C IIY IIСТJl IIItCY 
IIСlюшrolШIНI. На локашtjl l у BIICOKOj УЛlЩII бр . 27 по

ДШ'IIУI' је спраТНII објекат кој" габаРl11'ОМ 11 ВОЈ1умеIЮМ у 

ПО'l', ' I У IЮ<"'1'1I рСМС1'1I амбllјеllталне 8рСДIЮС1'II УJllще 11 

представља IIзраЗIlТО дестрУКТlIва l1 11 анаХРОII ГЈ РII МСР 

неГllрања а РХ IПСКТОIIСКО I' IIзраза караКТСРI IСТIIЧ.IOГ за 

Гардош . кoj l ' l је у ОЮIIIРУ 1'lpoeTopHe КУJlТУР IЮ-I IСТОРI'lјске 

цеЛlIне Старо језгро Земуна заЩ'ГllћС I I 11 [ 'lро['лаШСII за 

КУЛТУРIЮ добро од ВСЛIIКОГ ЗШI 'taја за РепуБЛIIКУ Србllју . 

НIIшта IlOво IIlIjC реЧСIIО ако се ,'Јр"мећ, да је TpellД 

ПРОНllllUијалюаUllјс 'l>ада дестрУКТllВаll 11 )' односу 11<1 

pypa)] IIY арХ ltтеК1)'ру која је У I'ОРЖСIШ 11 у a)'1'OxТOl tII M сс

оским среДll l l ама. 

Искуство је показало, 'Iе улазсћ tt у разлоге спораДII 

'11101' IНlтcpBClНlcaњa lIаДJlеЖIНIХ Il1IспскцијСКII Х службll 

Ч llјс бl l 1'lcpMa llCIITIIO учсшће свакако бll1Ю од ГlресуДlЮГ 

упщаја , да рурална кућа "с задовољава просторне , естет

ске It стамбене Kpltтepl1jYMe влаСIНl ка 11 КОР"С l lика , чак 11 

стщюсеllСllа ца кoj ll су снакако 11 еМОТIШl 10 ВСЗШ-l II за ме<..'ТО 

fla којем је одраСJlО ВIIШС l'енераЩlја. Такође. 11 у доњем 

делу језгра, с аспекта KOp"cIHIKa. IНIЈугрожеllllј l1 11 IНljIlC

комqюРllltjl' 111П објекта за становање јс рураЛlШ кућа ко

ја се још увек задржала по обаду језгра IШ потезу Орачкс 

1'1 ЦеТlIњске УJIIЩС. Овакав 1'111'1 кућа ЗllЩlла еу домаћllll

ства матеРllјашlO скромшtjllХ МOI)'ћ l'IОСТII. која еу се "!а 

ссљавала током XV III 11 XIX вска, 1'lрема потезу Бежа 

Iшјске юнmјс . Данас се прОМСIЮМ матеРllјащlOГ стања 

[10 праВIIЛУ јавља Iютрсба за ре""О I IСТРУКШlјом објскта 

Koj ll , Iшжалост. добllјају 11 елеМСIIТС IЮВОКОМПШIОВЮЮI' 

C llCТCMa ccтeтcКl ' x 11 остаlll,Х урбосОUllјаШIIIХ вреДl-lОСТlI , 

ретко афllрмаТИ ВIIIIХ у ОДlюсу на rюстојеhу архитектуру. 
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3БОl' веЛll ке MeJIlljcKe гшжње која је бllЛа. усмерена на 

IЮДРУ'1је Гардоша, остаЈН I деЈIOВ l 1 1I<"'ТОР llјско!' јсзгра, 110-
себ fЮ IIСКll llајва.Жllllјll деЛОщ t He llтpaJlf l e ЗОllе ""Ој" Садржс 

~I lIајврСД l lllје C I1OMC IНlKC , као да су остаЛl I забораВЉСIIII . 

То се посебlЮ Од1IОСI I IШ CllcтeM uel-lтраЛIНl Х земунекнх 

ТР I'OIШ кој ll су всћ одаВIЮ IIЗI'уБИJlИ првобl1ТIlУ функцију. 

ПосебlЮ треба BpaTIITII фУ"КUllју lI<ljcтap lljeM тргу IIС
[ I ред цркве БлажеlЈе ДСilС Мар"је, да ttашњем ОмлаДllll

ском тp l)'. НајВlllџе су заПУШТС!IН СПОМСIIIЩII културе: HIt
колајевска црква. UаРlшаРI-lIЩ<l , ДaBI,tдOBllћeBa кућа итд. 

AKYTIIO јс (..'ТШЬС са РСЖИМОМ саобраћаја. У Земуну 
lюстојl1 зачетак пеша'lке ЗОl lе у Господској уmЩII која се 

11 даље КОР"<"'1'1I као еаобра ћајlta УЛlща еа MaIbIIM IIИТСЗII 

тетом еаобра ћаја 11 као ГШРЮlра1ll1[U1'С. што дсваСТllра 

IЬСНУ ОС IЮНI IУ ФУIIКЦ llју пе l .l ,ta'I КС ЗО l lе , НаРОЧllТО је "еу
рсђена у доњем делу Ксја . ПојСдl1I 1 С аутобуске 1IIШllје 

проведене су кроз IIсодroварајуће УЛllце. IIПр. ул. Кара

маТIII Щ 11 део Ксја ослобо~ња IIТД . 

OBIIM ,IIIСУ IIС UРПЈЬСШI СВ" ГlроБЛСМ II деваСТll рања 

пptX.'ТОрf IС КУЛТУРНО-I1СТОРllјскс 1.IСЛ I I I1С Старо језгро Зе

муна, којll се oДllOce како lIа појеДllll з чне објекте тако 11 

lIа простор. 

ИСТОРllјском језгру "рада потребlЮ је псрма .lенТIIО 

ycrтocтaBљaњe l1роцеса РСВllТализа Ullје 11 урба llС обнове. 

Као што је П03 11<1ТО из бројllll Х искустава, па 11 IlaШl1Х 

l'радОIЩ. тај процес I IС можс БНТlI успостављен уз помоћ 

клаСII 'lIllIХ урбаШlеТIIЧКIIХ Iшструмеllата, На ОСIIОВУ СТ)'

дllјс постојсhllХ урбаШI Х [ I роцеса 11 потреба у 11CТOpltj 

ском јеЗ l'РУ града, могуће је одреДIIТII I'лавне смеРlllще у 

акциј 1l обнове 11 nOKpellYТII п роцесе СJlстемап:КОI' по

бољшања стмь.'"!, водећll пр" томе ра чуна о могућНОСТII 

ма стварнс рса)]юаШlје. 

у заВIIС l lОСТl1 од КУЛТУРIIО-IIСТОРllјСЮIХ 11 l 'раДl1тељ

ских ВРСдllОСПI са чувмmх у појед1I1Н1М деЛОВI' l ма градо

ва утврђују се СIюмеШlчке катсгорllје. режим заWТIIТС " 
степеl l МOI'ућ1lХ захвата од најман,с условљеllll Х где СС 

задржавају само OC11081111 Il р<>СТОР1ll1 OДJIOCII . до lIајстро

ЖIIХ у кoj ~' Ma се радови морају IIЗВОДll1'l-1 према КOI-I зсрва

ТОРСКIIМ ПрlIIЩIЮlIма рестаураuије. реКOIIС1'рукиllје 11 

реВllтаJl нза IJ.llје. 

у ПрОСТОрllllМ КУЛТУРIЮ- IIСТОРl lјСЮIМ LlCJlI I.taMa пре~ 

ображај је постепеll 11 дуroрочаll. тако да вишеструко 
премашује роковс предниl}ellС за реа1ll lза шrју 11)]a.ICKOI' 
ROKYMCIl1'<l. У ПрllПрсмама за урбану обllОВУ ста р" х деJlО

ва I'рада '1.lIIIC СС IШПОР" да се што Нllше СШ'леда 11 испла

IIlIpa, аЛII се по праВ~IJIУ мало од тога ЮИрШII у [lреДВII 

ђСIIОМ року. Бројне неостварене аКШlје одлажу се у слс

дећ " UII КЛУС, С3 маљс IUII I 811ШС I lромењеlНl М l' lрограм

CKIIM ОДРСШllщама. Ј 
CtlеШlфl l'IIЮСТ IlJIшюва за ПРОСТОРНО- lIсторијске це

ШIliС Јесте ДlJосмерrюст УГl щаја OIНUTC I ' It појеДIIlIiIЧIЮI'. 
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4. Карта ваЛОРllзацuје uросmора 
11 мера mеХlIиllI.:е 3D1uUlIlf11e 



СТАЊЕ 3АШТИТЕ ПРОСТОРНЕ КУЛnТРНО-ИСТОРИЈСКЕ L!ЕЛИНЕ СТАРО ЈЕЗГРО ЗЕМУНА 

И МЕТОДИ УРБАНЕ ОБНОВЕ ПРОСТОРНИХ L!ЕЛИНА 

Наслсђеm-l l-рађеВ I IIIСК II фоlЩ са спомеШЩIЊН! КУЛ1)'ре iI 

амбllјеlпаШlIl М цеЛlшаМfI , не може бllТlI време~юм замс

њен HOBltM гралњама. l-beгово се трајање мора 11РОДУЖlfПt 

цеЛ ИСХОДНlt м мсрама callaHllje 11 УКОЛII КО је потребlЮ 

променом намене. Истраж"вање I lасле!}еIЮГ фоlща. вало

рlt заЦllја " уСЛОВII за Itзвођење радова на rюјещtнаЧНIIМ 

"рађСВIIн ама форr.щрај у конста нте. на KojllMa се морају 
теМСЉlпlt гснераЛl~е Iшеје реВlпаЛllза Цllје. Истражltвач

ки поступак је nYI' I1 стално отворе н за даља проучавања. 
До HOBlt X саЗllaЊfl ДМflЗl1 се " после усвајања пла l-I СКО I' , 
lIOKYMellтa . ШТО често захтева њeroBe ''Јроме не. -

HaBclIel lc с пеUIIфIIЧ I IОС'11 Шl.лажу да се прона ђу одго

варајућс методе IIзрале " примене урбаШК'II'IКИХ ПЩ.llЮ

ва за заШПlћене просторе. Упоредна анаЛllза раЗШI ЧI,

TII X искустава , како nOMahllX. тако 11 шюстраlШХ. упућу

је IШ слсдеће закључ ке: пла l lСЮI документ за ПIЮСТОРНО

IICTOPI- lјСКУ цеЛIIНУ треба да саДРЖII IIСl'OвремеlЮ ГСllе

раЛl~е 11 у одређеној мер" lIcтaJbl l e одреДl llще. Пршша се 

lIа дуг рок усмеравају ОСIЮВIIa опредељсња за цсЛ\шу. 

ДрУГlIма се одре ђују УСЛОВII за радове 11<1 простор"м а 11 
l 'рађеВlIнама KOjl! су укључе l ll l у операТIIВllе програме за 

следсћll Х HCKM I-IKO ГОДlIна. укључујућll 11 nepMaHel lТlI Y 

I1Зраду rюјеДИIШЧ l tllх КОlIЗсрваторски х услова за одре ђе

,~e објекте, парцеле 11 блокове.З 

TII Me сс IIзбсгава општа Ma lla СТШiдаРДНIIХ детаљних 

урбаНllСћlЧКИХ ['!Ланова. који до детаља све преД8иђају 1'1 
нормирају. У rlpaKclI се са стаlшаРДlIlIМ плаll0811ма lIOI'a
ђа да претершю дефшmсање фУНКUllја 11 nPYI"II X услов
љeHOCТII ДОВОд" до lютребе честих реВllзија 11 КОllа 'IIЮ до 

БЛОКllраЊ<l плана. Стварност урБШ lе обнове ПрОСТОрIЮ

IICТOPlljCK~I X цеllllна liC ТРПII детаЉIЮ YТllpIjIlBaIbe услова 
за све делове lюјеДlIна'IНО. Циклус обlюве је по правилу 

перм а .lентан. пошто се Ile може одустат" од зашппе 11 
обнове СПОМСНllчюt х uеJII llш . 4 

у земљама које имају богато IIСКУСТ80 у раду на ур

баној обlЮ811 просторно- истор"јСКIIХ целина тражеШI су 

It налажеllll oДl'oBapaj yћ l, модел и пла .l с юt х докумената. 

Тако је током претхоДlШХ I'OД~lНа lIастао веЛ IIК II број 

планова за историјска језгра градова кој" су IЮСIIЛl1 ка

рактеРltстltЧllУ ознаку: урбаНIIСТllчко- конзерваТОРСКII 

или пеРМШ-IСIПIll1 пла ll сана ције, обнове града 11 сл . На

ЗIIВОМ је 11С1'аЮIУТ у"утра ШЊII С КЛОII It lllI lI> ПШlНа: посте

пена и ДУГОfЮчна пр"меlШ lIа основу ПОЈ1аЗllllХ ОllШТlI Х 

KpllтepltjYMa кој " се у праКСII дограђују 11 остварују. Циљ 
је да се објеДIНlе супрОТIНI елемеl~ТII: l'енераЛfЮ и детаљ-

110. дуroрочно 11 0110 што IIспосреДIЮ оредстој и, ч врста 

cтpaтerllja урБШlе обнове заШТllћеlЮГ llaслеђа It елаСТIIЧ 

I IOCТ у њеllој реалнзацијll. IЮЗIШТО It шю ШТО се тек мо

ра ~tстраЖИТIt . 3ајеШ III 'IКО својство 11 кваЛllтет оваК8ИХ 

11ла нова јестс у томе што се 01111 непреКIIДНО ДОПУЊУЈУ 

кроз ПР~l мену . ПЛ<IНОВII за урБШIУ обl ЮВУ се остварују 
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као што су Iшстајале саме просторно-IIстор"ј ске цеЛlll l е, 

II а ДУПI fЮК 1-1 У сталном процесу промена.5 

П олазсћ tt од Чllњешще да пла lНlрање у градСЮIМ 

простор"ма да нас подразумева н заузимање одређеlЮI' 

ста ва према затечеllltм. временом створени м, урбаНIIМ 

вреДlIостима, нужно јс да [-[мазн а тачка сваког пла llСКОГ 

ДОКУМС lпа буде сазнање о з~шчају, Зllачењу It вреДIЮСПI 

ма .шслеђеног. ФОРМllрању ове прве платформе са којс се 

I1ОЈШЗII Прll ПЛШНlрању у урбшюм ткиву, претхоДс ком

плсксна, археОJlошка, ИСТОРllјска. СОUИОЈ]ошка . урба l lll 

С'П1'lка . арх~пектонско-теХ НlIчка , IICTOP lljCKO-УМСТI II -lчка " 
друга ItстраЖllвањ.'I.. ОПllrrа ваЛОРllзација града, дела '-ра

да 11 градскО!' простора, ПРОIIЗIU1аЗ I - 1 II З УКУПlюг сагледа

вања појСДlша'I НlIХ kymyPHO-IIСТОРllјсюt х , урба IIlICТl t 'IКО~ 

-НРХ I-IТCК'ГШIСЮIХ, амбl-lјеlпаЛIIlI Х, УПUI~ггаРНIIХ. сстетских, 

умеТIIIIЧЮ I Х 11 меМОРllјаЛ IIII Х ВРСдliОСТI-t . Циљ IIстраЖII

вања н ваЛОРlIЗаЦllје је да се КfЮз ПОС1'у rшк урбане об~юве 

очува кара"оер простора. односно. трајно обележе све IЩ

BelIC lle релеВallТllе ВРСдlЮСТlt 11 IIстовремено ус поста ВII 

КО I ГГlШУ"тет у даљем развоју It lIeMllllOBHOM расту града.6 

П ро<..'ТОрне КУЛТУРIЮ-I1СТОРllјскс цеЛlIне ' - Iредставља-
. . 
ЈУ дсловс '-рада, ОДIЮСНО, градске просторе IlаЈста рИЈС по 

вреМСНу lшстанка, којll урбal ll - I СТ lI чко-аРХ I1'I·еКТО .IСКIIМ 

наслеђем 11 деБЉllliOМ кулryРI ЮГ слоја докумснтују IIСТО

Plljy I 'рада кроз све фазе IbeГOBo l' трајања . У OKBllpy IIPO
CТOPНlI X КУЛТУРIЮ- ИСТОРliјСЮIХ целина JlОЦIlРШi је 11 Iшј 
већ l l број ЩЮГЛflшеlНt х културних добара 1-1 добара која 
уживају преТХОдllУ зашппу . У I lсторијском СМ ~IСЛу кул-

1)'P liO- lIсторllјска цеЛIН!а It СlJа ПРllсутна куJlТУРIШ добра 

у OKIJIIPY IЬС , представљају С IШтезу ПОЗИТIIВIШХ кретања 

и теЖЊII друштва у одређеНIIМ ПСРIЮдltма. тј. одраз су 

rЮJlJПIIЧ КИХ . еКОllOМСКи х, соuијаЛ НI1 Х. КУЛТУРШIХ. lIay'l
IН! Х и ОПШТIIХ стремљеља одређеног времсна.7 

Као основни елемснТII , кој" формирају rl fЮСТОрНУ 

КУЛТУР~Ю-lIсторијску uеЛИI I У. појављују се следеhе урбаllе 

одредmще: УЛlща. трг. блок, уЛlIЧ flll фfЮНТ. парцсла. обје

кат. ВреШlOст IшвсдеlШХ урБШШХ одреДlшца, са аспекта 

заштнтс. onpel)yje се на ОС.lOву Ibll x08e опште IIcтopltjcKe 

и урбаllllt.'ТlIчко-аРХllтектонске 8аЛОРllза Цllј с , аУГС.lТliЧ 

IЮСТИ It сте ПС IШ очува НОС1'II , постојшъа планске , писаl lС 

11 фотодокумент-.lUllје, очувања ОС~ЮВIЩХ СТltлсю!х 11 ТIIП 

с юl х ОДJIIlка зграда Ilшјзад . фУI~ КЦlIOI~ал ног 11 саДРЖltн 

ског КО l lпtl lУllтета ЦСЈlIIне . 8 

Просторна КУJl'fУР IЮ- IIСТОРllјска ЦСЛllll а. са аспскта 
мера фЮII'l ке заШТIIте. представља урбани простор код 

кога као ПрИНЦIIП ДОМltllИра ПРI1МСI!а конзерваторскнх 

поступака - рестаурације, рсвитал иза Цllје 1-1 реконструк
ције ограllllЧСНОГ обllма. КонзерваТОРСКII поступак ре

стаурације rl ретежно се ПРlI мењује код ПОЈеДIIIШЧllltх 

објеката посеБНIIХ КУЛТУРIIO-I1СТОР·llјСЮI Х ВРСдlЮСТII . док 

се цеmша као cerMCIIT вишсслојlЮГ граДСКО l' оргаШlзма 
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СТАЊЕ 3АШТИТЕ ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ IJЕЛИНЕ СТАРО ЈЕЗГРО ЗЕМУНА 

И МЕТОДИ УРБАНЕ ОБНОВЕ ПРОСТОРНИХ UЕЛ ИI-IА 

треТИр<l кроз IllперДl IСЦl ll l1I llmlРl l l1 КОllзеР IНlТОРСЮ I 11 

l ' IЛalIСРСЮ I IЮС1)'113К РСНIIТ<lJII lза Шlје " ре,,-онструкинјс 

О I'раШI'IС IЮI- обllма . 

ЕЈщбор"'г З<iШТlПС КУЛТУРIШХ доб<lра У "ојс сгшдају 

С ПОМС IIIЩII КУJI'ГУре. КУЛТУРIЮ- I КТОРllјске ЦСЈ!IIIIС_ З llаме

mml мсста 11 а РХСОЈIOШ К:1 IШЈтаЗlIшта. мора бllПI један од 

баЗИ'IIIIIХ IIрсдложака '1<1 ЮР:lдУ у ГСllсраЛIЮГ пла llа ко

ј " саДРЖ\l МУЛТIIД IIСШНlJIIlllаРШI IlpIIC'l'YII I11Ш llерског са 

ГЛСДШЈања " P:IД:I 11 ОКОЈIIШС. У самој карт" налорюаШlјс 
З:ШI'r llhСIЮ I' I 'Р,IдIlТСЉСКО I' lIаСЈ1С ђП морају СС 11:1311:1'111'1'11 

зонс II реМ:I CTc rrCllY Н:lЛОРlIЗаUllјс 1I O1I1'oHapajyhcM "011-

:lCрнаторском TpCTMiL IIY, ПОЧС IШJII од lШјврсшнtј ll Х КУ1l

TYP"IIX добара за којс јс I IPCДlJltI)C JI Iшјстрожltј lt "ОllЗср
ВilТОреЮI трстман , r 'Щ до строже l' 11 слобоШlllјсг За објек

те 11 l'IPOCTOpe амбl'јС IlТ:lJll НlХ ВреДIЮСТII . 

ОСIIМ ВрСД,ювања куЛТУрIIIIХ добара ,,-оја СУ Д:Јта з .. -
КОIЮМ о З,ШI"IIТIt КУЛГУРIlIlХ добара IIЗ 1994. 113 "у.rrryРIШ 

добра од IIЗУЗС'I·IЮ I' . IICJlllкor '11\a'щја 11 З llачајll iL КУЛ1)'рllа 

добра. карте ваЈIОРII :Ш Шlјс морају СадржаТII методОЈЮШКII 

rpanllpal lC гюдкаТС I'орltјс Koj llMa бll се СКСПШlшmшјс 113-

раЗIUЈа вредност CHaKor' l l щ'шј IЮI' щхх..'Тора _ а кojllllcMa

ју ВреДНОСТ СIЮМС IIII К<I културе, <111 11 свака"-о IlpcncтaBJba

ју З lшчајllO ауторско сх..,.ваРСIbС. ЗllзчајlЮ аРХ IIТСЮ'ОII 

cko-урБШIL' ("'1l I 'lКО дСЈЮ IIЛ II ш)Ссдују амбltјеllташtc ВРСД

'ЈОС"''' 11 I Ј I)Сдст<шљају део I1cтopIlJCKOI' 11 apXllтek"Т'OIICКO I' 

Iшслсl)a "рада . ОбјСIm' 11 I' рос.."ГОр l' СС ("'1'CIIClIyjy У слсдсhс 

KaТCJ'oplljc - објСКТII 11 щ)О(...,.ор" КУЛТУРIЮ- lIсторltјсю , х 

BPCJIIIOC1'I' С IЮМСIНI'I КОI' З II3'l:Iја. објеКТII 11 простор" кул

ryPIIO- IIСТОРltјС Кi'IХ BPCДlIOCTII , објеКТI'1 11 rlpocTOpll apx lI

TCKTOlIcko-урбаШIСТII'IЮ IХ BPCII IIOCТIt , 11 објеКТII It просто
ри амбl lјеllТаЈlIlll Х BPCJt I I OCТl I . К<lр'IЋ ШIJЮРl,за ш,је треба 

да саДРЖII ~I дсловс Н I{CJ!l IIIC l 'раЩI кој" СУ дсвастltраШ I , 

а којн ћс будуh ll М КОlIЗсрваТОРСЮ I М третмсном 611'1'11 рс

КOIK'1'pYI ICalllt 1'1 T~IMC ћс II М бll'Пl враћСIШ аyrclГГlIчна вред

НОСТ. За OB:lIOtв IЮСТУП<IК мора СС OMOI'YI'HITIt законска 

реryлаП'В<I, а m611 се ПОСТI'ГЛО ДОIЮШСIЬСМ урбаШ'СТIIЧКО

коюерваmрског rl1l:ша кој" "С бll пре.lебрегзодсваcn'ра
не урба l lС 11 С ГЮМСIIII'ЈКС I lрос'ГОре 11 којн бlt I1Х еВlшеlПI\

рао" омогуt'llЮ оБIlОВУ. П лан треба да ОЗ IIa'I~11I преЦIIЗI1 -

ра девастаинју појСДllIl:IЧlНl Х објеката 11 простора . 

до ДОIЮШСl blI. rlЛШI:I, рад" операТIIВllостlt It кваЛIIТ'Ј.

TIIBHor помака у раду, IfСOl'IХОдlЮ Је да се ДOl'lесе одлука 

како бll се взжсћll l ' I Л:l IIСЮI ДОКУМСIПII могл и МСЊЗТII , 

уколико за тим постоји потреба и УКОJIIНСО MOryt'tlIOCТ II З

MCIIC аКТ<l I\lIlIUllpa служба за ШТIIТС у за ШТllћеној ЗОIIII 

IIЛИ урб~НIIIСТlI чка служба у UСЛОКУПllој 30lНl тј . УКОЈНlКО 

CТPY'1I1a CKCIICp'rll3'l докаже 1I ОТПОрll MOryhl lOCТ ItЗМСIIС, 

ПлаНОВII paђellll за IIРОШJJl I друцrrпеm! СIIСТСМ. кој " јс У 

IlJIaCIIII'IKOM \1 ОРI'U IIII:IНШЮIIOМ CMIIC1lY бlЮ У потпуној 

CYl lpoTHOCT\I са 1I0Ј1азс hllМ CIICТCMOM кој" СС заСllI,ва lIа 

wtaclI lI 'lкoj тра llсформшщјll 1I IIзмеlll' СУШТИНСКI1Х ресур

са, l1остају IlрсваЭII I)cI IlI . Спровођсњс П1lа нскltХ аката I'з 

11 РОШJII I Х BpeMCII<I У Onpe ~C l lOj MCPI'I зауставља изграДIbУ 

It IIC СЛСlII' потрсбе ''Рада l' грађа lШ . ПОМСIIНМО СТРI''','Ю 
}'TBpђcIIC IlaMCllC као IIРОДУ"" СОU1lјалнстнчког rlJ\allllpa
Њ:1 _ у KOIITCKCТy II зраЗl'ТО IIcraTllIНlIIX поја ва . Такође јс, 

rl!>IIJIII KOM С Гlјювоl}cња поступка урбаl lС обllOве . IICOllXO

ЮIO '1О IIIТО!ШЊС ауторског остварсња 'нто СС OlIlIOCII 1'1 lI а 

I'PYIIC аутора кој ll су раДl'Л II к:ю aPXI 'TCKTOlIcko- пројск
T:l I IТCКl I TI IMO"11 '1:\ држанна I Џl l' lIруштвена npojeктa l rГCKa 

Ilреllузс hа у СОlt llј аЛtК'ТII 'It.;ом пеРIЮДУ. Бсз саглаС IЮСТI' 

аутора 11 lIаСЛСДIIII ка ayтopcKIIX права не треба пр"(""1)'

IIIIТII рек(щструкшtjll apX IITC"-ТОНСl\-оI' дсла. како lIојеДIt 

"а'IН" Х објската. ТШ\О " I'росторmlХ t.;OIщспата . 
Овltм јс предО'IС II CCrMCllT ПРШЩllпа З;}ШТl lте градll 

тсљс,,-ог lIаслсђа 11 урбаllС обновс јсзгара 11 ШllрllХ про

стора града. кроз псрмаllСIПlIУ ПР"МСIlУ I lда lюва обнове 

заСIIОВЗl llI Х 1101 урБЗ IIIIСТIIЧ "-О-"-Оl lзерваторсю,м постула

ТlIма. 

ЈСД:1II од ОСIIОВIЩХ npllllЦllna заШПlте rpaдllтeљc,,-or 

IIOICJlс ljа rpalICKIIX јСЗ I'ЗРЗ. OCIIM заШТllте nojcnlt1l3'1I1I1X 

објската ПОЗIШПIМ методама рестаураЦllје , реКOIIСТРУК

цltјс 11 реUlIтаJII lза Llllјс. мора бllТИ cnpoBenCl1 кроз страте

шку IIлаllCКУ обlЮВУ града , lюмо!Ју IlосебlНIХ урбшm 

C1'II ч ко-КОl\Зсрва'юреЮI Х II ЈШ '!Ова . 
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КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП / АЛЕКСАНДРА ДАБИIКИЋ 

SUMMARY: Aleksandra Dabizic 

ТНЕ PROTECTION OF ТНЕ CULTURAL-HISTORICAL COMPLEX 
OF OLD DOWNTOWN AREA OF ZEMUN 
AND METHODS OF URBAN RECONSTRUCTION 
OF INTEGRAL SPATIAL PARTS 

Historical center of Zemun represents distinct and specific 
problem јп practice of protection of cultural monuments јп 
the territory of Belgrade. Thanks to the intensive activity of 
the Office for protection of cultural monuments of the city 
of Belgrade оп systematic investigation, classification and 
completing of documentation јп ап action сапiеd out from 
1967 to 1970 the foundations are laid for future activities јп 
protection and development of historical center of Zemun. 
Оп the basis of then systematized archive documentation it 
was necessary to perform complete qualitative urbanology 
analysis of historical center of Zemun јп order to establish 
тајп directions of action оп restoration and organization of 
historical center as living city center. In the end of 1970s 
activity was concentrated јп the first place to the GardoI 
section and Detail urbanistic рlап was made and adopted јп 
] 980 but historical center of Zemun has not Ьееп treated as 
а whole until these days. 

Нistorical center of the city needs permanent establishing 
of process of revitalization and шЬап renovation. As it is 
known from тапу examp\es this process could not Ье esta
blished with the help of classic urbanistic instruments. Оп 
the basis of а study of existing шЬап processes and needs јп 
the hi storical center of the city it is possible to determine 
тајп directions of restoration action and activate processes 
of systematic improvement of condition taking into account 
possibilities of actual realization. Depending оп cultural, 
historical and architectl1ral values preserved јп certain parts 
of the cities categories of heritage vall1e are established as 
weII as method of protection and degree of possible inter
ventions. Such interventions cOl1ld Ье the least restricted when 
опlу basic spatial relations are ргеsегvеd ир to the most 
restricted when the works had to Ье done ассогdiпg principles 
of conservation, геstогаtiоп, гесопstшсtiоп and revitalization. 
Proceeding from the fact that planning јп the city areas means 
today also having certain attitude towards аlгеаdу existing 
шЬап vall1es it is necessary that starting point for each рlап
ning docl1ment is the iпfопnаtiоп about importance, signifi
сапсе and уаlие of the heritage. 

Establishing of this first рlаtfопn as starting point for 
planning јп the urban environment is preceded Ьу complex 
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archaeological, historical, sociological, urbanistic, architec
tural, technical, art historical and other investigations. 
General evaluation of the city, section of the city or шЬап 
атЫепсе comes from complete recognition of separate 
c111tural and historical, urbanistic and architectural, environ
mental , utilitarian, aesthetic, artistic and memorial values. 
The objective of investigation and evaluation is to protect јп 
the course of urbane renewal the very character of the area, 
ј .е. to mark permanently аН mentioned relevant values and at 
the same time to establish continuity јп the future develop
ment and l1navoidable growth of the city. 

Рlап of protection of cultural heritage that includes 
cultural mOnl1ments, c111tural and historical ensembles, land
marks and archaeological sites must Ье опе of тајп 
elements for making the Gепегаl plan, which has 
multidisciplinary approach јп comprehension of the city and 
its sl1rгol1ndings. Оп the evaluation тар of protected 
architectural heritage must Ье indicated zones according to 
the degree of evaluation and appropriate conservative 
treatment starting with most уаlиаblе c111tural objects with 
expected most restricted conservation treatment and 
finishing with more tolerant for objects and areas that have 
only ambiental value. Опе of basic principles of protection 
of architectural heritage of the city centers besides 
protection of individl1al buildings Ьу acknowledged 
methods of restoration, reconstrl1ction and [evitalization 
ml1st Ье carгied out Ьу way of strategic and planned city 
renewal according specific urbanistic and conservation 
plans. 

List оЈ Illиstrations: 

1. Мар оЈ tl1e position оЈ old downto~vn Zemиn 
2. Мар оЈ ,I1e parts о оЈ old downtown Zemиn 
3. Мар оЈ cиltural monuments in old downtown Zemиn 
4. Мар оЈ space valorization and technical protection 
measures Jor old downtown Zemun 
5. Мар оЈ the valorization оЈ bиildings and technical prote
ction measures Jor old downtown Zemun 




