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Најшире посматрано, културно наслеђе је скуп свих вредности наслеђених 
из прошлости. Оно представља јединствену и незаменљиву културну вредност 
једног народа јер, стварано генерацијама, директно указује на друштвени али 
и целокупни образовни, културни па и цивилизацијски ниво развоја. Културно 
наслеђе има снажан утицај на мотивацију, идентитет и добробит грађана па је и 
брига о очувању културног наслеђа не само обавеза надлежних институција већ и 
морална улога целокупног савременог друштва, које препознајући значај културног 
наслеђа ствара услове за његово очување како би се и будућим генерацијама 
пренеле историјске поруке и информације важне за њихову добробит.

Третирајући културно наслеђе као необновљив ресурс, у савременим 
конзерваторским приступима развијен је нови методолошки инструмент за 
управљање културним наслеђем, који се ослања на концепт ризика. Ризик је 
вероватноћа да ће одређене претње односно опасности довести до губитка 
вредности наслеђа. Настаје као последица интеракције опасности и рањивости 
наслеђа. Опасност (hazards) је термин за феномен, материју, људску активност 
или услове који могу проузроковати губитак вредности културног добра, док 
рањивост (vulnerability) подразумева карактеристикe и околности наслеђа 
које га чине подложним штетним ефектима које изазивају опасности. Губитак 
вредности не подразумева само оштећење или уништење културних добара већ 
и других материјалних и нематеријалних вредности које се везују за њих, као и 
губитак информација, односно документације и знања о њима. 

ПРЕДГОВОР
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Концепт ризика је уско повезан с концептом ефективне заштите. Врсте 
и нивои ризика којима је културно наслеђе изложено, у директној су вези 
с постигнутим ефективним нивоом заштите, без обзира на то да ли је реч о 
појединачном културном добру, покретном или непокретном, просторно 
културно-историјској целини, знаменитом месту или археолошком налазишту. 
Основа доброг управљања ризицима јесте благовремена идентификација свих 
претњи с једне и слабости наслеђа са друге стране, јер се не може управљати 
оним што се не познаје. Уколико се опасност материјализује а да претходно није 
идентификована, може се реаговати искључиво на последицу, те је самим тим 
и број могућих одговора ограничен. Други важан аспект идентификације ризика 
јесте његово разумевање и добра презентација свим заинтересованим странама. 
Идентификација ризика и његова комуникација омогућавају свеобухватније 
разумевање које се може искористити за утицај на заинтересоване стране и 
доношење бољих одлука, као и планирање и примену проактивних мера заштите. 
О важности идентификације ризика говоре и чињенице да су међународне 
организације које се баве заштитом наслеђа, попут Организације Уједињених 
нација за образовање, науку и културу (UNESCO) и Међународног савета за 
споменике и споменичке целине (ICOMOS) израдили више извештаја у којима 
су идентификоване главне претње наслеђу, попут природних катастрофа 
и климатских промена, неодржавања, недостатка финансијских и људских 
ресурса, економских и друштвених промена, посебно оних насталих померањем 
државних граница које су узроковале промену државних одговорности, 
неутврђеног власништва, недостатка или неодговарајућих конзерваторских 
стандарда и закона о културним добрима, неконтролисаних туристичких 
посета, урбаних и економских притисака, глобализације, војних активности и 
политичких турбуленција, присилне миграције и др. Интересантна је чињеница 
да је у опширној анализи претњи којима је изложено културно наслеђе уписано 
на Листу светске културне баштине у периоду од 1994. до 2004. године 
идентификовано укупно 79 поткатегорија разнородних претњи и утврђена 
њихова распрострањеност по континентима. 

Широко јавно признавање и уважавање споменика и локалитета нужан 
је предуслов за успешну заштиту наслеђа и правична издвајања неопходних 
ресурса. Свестан чињенице да подизање свести јавности и стручно усавршавање 
треба да се ослањају на претходна искуства, јер њихова анализа помаже у бољој 
и свеобухватнијој идентификацији и разумевању ризика, поготово уколико се 
обезбеди мултидисциплинарани приступ и ризици сагледају из угла различитих 
професија, Завод за заштиту споменика културе града Београда је у сарадњи 
са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије организовао конференцију с 
међународним учешћем под називом Културно наслеђе – ризици и перспективе. 
Тиме је наставио традицију организовања конференција с различитим темама 
важним за очување културног наслеђа започету у години јубилеја, 2010. године. 
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Аутори различитих професија дали су допринос расветљавању ове теме 
својим радовима, идентификујући различите претње и ризике којима је наслеђе 
изложено, указујући на лекције из прошлости које смо, али и које нисмо, научили 
и предлажући алтернативне и друге мере за смањење ризика. Тиме се рад на 
идентификацији ризика и предлагању мера за њихово смањење може сматрати тек 
започетим, јер ова тема по свом значају превазилази оквир једне конференције.

Као организатори ове конференције желимо да захвалимо на учешћу свима, 
пре свега нашем суорганизатору, затим ауторима који су својим ангажовањем 
и текстовима подржали рад Конференције и публиковање Зборника, као и 
председавајућима сесија, члановима Научностручног одбора из земље и из 
иностранства и члановима Организационог одбора. Такође, велику захвалност 
дугујемо Секретаријату за културу града Београда и Министарству науке, 
просвете и технолошког развоја Републике Србије, без чијег разумевања и 
финансијске подршкe реализација ове конференције не би била могућа. Посебну 
захвалност дугујемо предавачима по позиву, проф. др. Влатку Босиљкову и 
проф. др Зејнеп Гул Унал (Zeynep GÜL ÜNAL), која је и генерални секретар 
Међународнe научнe комисијe за превенцију ризика (ICOMOS ICORP), чије је 
уводно предавање Heritage: The Driving Force in Post-Disaster recovery указало 
на значајну улогу наслеђа за опоравак заједница погођених катастрофом.

На крају, истакла бих да овај зборник није намењен само професионалцима, 
чији је рад посредно или непосредно везан за заштиту наслеђа, већ и широј 
заједници. Опште је познато да законска заштита сама по себи не осигурава 
добре резултате очувања. Политичка воља је суштински фактор моћи. А 
забринута, добро информисана и ангажована заједница – покретачка је снага 
политичке посвећености.

Мр Светлана Димитријевић Марковић
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KULTURNO NASLEĐE U OPASNOSTI – PROCENA SEIZMIČKE 
OTPORNOSTI MONUMENTALNIH ZGRADA

Apstrakt

Procena seizmičke otpornosti starih zidanih građevina kulturnog nasleđa podložna 
je mnogim neizvesnostima koje se mogu pripisati ne samo različitim karakteristikama 
zemljotresa već i stanju objekta i načinu modeliranja nepoznanica kojima se predviđaju 
moguća oštećenja (povredljivost) konstrukcije objekta. Glavni elementi analize povredljivosti 
su kapaciteti ili otpornost konstrukcije te seizmički zahtevi za predmetnu građevinu. 
Kada govorimo o objektima kulturnog nasleđa, proces određivanja seizmičke otpornosti 
je unekoliko оbаvijen velom s obzirom na to da trenutni zakonski propisi ne mogu uvek 
biti ispunjeni zbog brojnih arhitektonskih i konzervatorskih zahteva vezanih za status 
građevine. Kako se dolazi do kompromisa kroz analizu kontrolisanog ponašanja građevine 
radi planiranja radova na ojačavanju konstrukcije, pokazali smo na dva primera tipična za 
Sloveniju – palata Kolizej i Kazine, gde obe građevine datiraju iz sredine XIX veka.

Ako se striktno pridržavamo propisa, ove građevine (iako su preživele potres iz 1895) 
ne mogu ispuniti važeće seizmičke zahteve. Iz tog razloga bi se morale uvesti rigorozne 
metode ojačavanja koje bi ugrozile spomeničke vrednosti građevine. Ovde je najvažnije 
pitanje, kako ojačati najranjivije delove građevine i pri tome sačuvati njene arhitektonske 
i istorijske vrednosti. Za palate se to obično odnosi na zaštitu velikih dvorana s velikim 
spratnim visinama, imajući u vidu kvalitet održavanja i trenutno stanje zidanih delova 
građevine. Bez obzira na izabranu metodu analize, zahtevi za palatu Kolizej bili su previsoki 
i nije bilo efikasnih, izvodljivih rešenja za ojačanje postojeće konstrukcije. Za palatu Kazina 
su predloženi različiti načini ojačavanja koji odgovaraju različitim seizmičkim rizicima.

Ključne reči: kulturna baština, palata, primeri analize, ponašanje konstrukcije, zemljotres
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CULTURAL HERITAGE AT RISK – SEISMIC ASSESSMENT OF 
MONUMENTAL BUILDINGS

Abstract

Seismic assessment of old masonry buildings of cultural heritage value is subjected to 
many uncertainties that may be attributed not only to the randomness of earthquake motions 
but also to physical and modelling strategy uncertainties related to prediction of structural 
vulnerability. Main elements of vulnerability analysis are the capacity or resistance of the 
structure and its seismic demand. In the case of cultural heritage assets or monuments this 
may be vague issues, since current code provisions cannot be always met due to numerous 
architectural and conservations protection demands. How to incorporate all these issues in 
effective performance based assessment and planning retrofitting actions will be discussed 
through two case studies typical for Slovenia: Kolizej Palace and Kazina Palace both built 
in mid XIX c in Ljubljana. 

Seismic demands for existing buildings though they all survived earthquake from 1895 
cannot be fulfilled as it concerns current code provisions. Thus rigorous strengthening 
measures should be introduced for the achievement of demanded seismic performance. 
Here the most important issues are how to solve the most vulnerable parts of the buildings 
while still preserving their architectural and historical values. For the palaces this is usually 
related to preservation of large halls with high floors considering the level of maintenance 
of the building and decay of built brickwork masonry. While for Kolizej Palace regardless 
the chosen methodology for the seismic assessment there were no efficient feasible 
strengthening solutions, for Kazina Palace different strengthening approaches were 
proposed corresponding to different desired seismic performances.

Keywords: cultural heritage, palace, case study, structural performance, earthquake
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Uvod
Zidane zgrade bilo da su građene od kamena ili opeke čine jezgra većine 

istorijskih gradskih i seoskih mesta i predstavljaju osnovu naše materijalne nepokretne 
kulturne baštine. Svim građevinama je zajedničko to da su njihove konstrukcije sve 
do prvih jugoslovenskih seizmičkih propisa (Pravilnik 1964)1 bile predviđene samo za 
preuzimanje vertikalnih gravitacionih opterećenja, ne i za horizontalne seizmičke sile. 
Drugim rečima, sve te građevine po sadašnjim standardima za projektovanje možemo 
svrstati u zgrade visoke seizmičke povredljivosti (seizmički rizik je veći od dogovorene i 
prihvatljive granice koju garantuje standard). 

Kod objekata kulturne baštine, glavni i opštepoznati uzrok za povredljivost zgrada 
jesu njihovo neodržavanje i nemar, no kada govorimo o uzrocima za seizmičku 
povredljivost zidanih građevina onda govorimo o:

• neadekvatnoj geometriji konstrukcije zgrade i o promenama krutosti po visini, 
• nejednakoj raspodeli površine nosećih zidova koji prihvataju seizmičke uticaje u 

oba ortogonalna smera,
• loše izvedenim detaljima i slaboj povezanosti konstrukcije po horizontali i 

vertikali, te
• lošem kvalitetu ugrađenog nosivog materijala. 

Nažalost, i ako imamo zgradu pravilne osnove, sa dobro rešenim detaljima, dobro 
povezanu tako da konstrukcija može da prima seizmičko opterećenje kao celina, kod 
zgrada kulturne baštine zbog slabijeg materijala (u poređenju sa modernom zidarijom i 
betonom), imamo velike probleme da dokažemo njenu seizmičku sigurnost po trenutno 
važećim propisima [Eurocode 8-1, 2004 (EC8-1)]2. Pri tome ne smemo zaboraviti, da 
većina upotrebljivih metoda za proračun seizmičke povredljivosti kao konačni rezultat 
daje zgradu s pukotinama (nelinearna analiza s faktorom ponašanja konstrukcije). 

Za razliku od svih drugih postojećih zidanih zgrada i objekata kulturne baštine, 
monumentalne zgrade – spomenici imaju drugačiji status [Eurocode 8-3, 2005 (EC8-3)]3. 
Njihovo ojačavanje rešavamo od slučaja do slučaja, odnosno u zavisnosti od tipa zgrade, 
konfiguracije i preovlađujuće ranjivosti.4 Zadovoljavajuće rešenje podrazumeva apsolutnu 
statičku stabilnost objekta po trenutno važećim propisima, no kada govorimo o seizmičkom 
riziku koji je osnova za projektovanje ojačanja konstrukcije, tada moramo uzeti u obzir i 
da izabrano tehnološko rešenje ne zadire, u neproporcionalnoj meri, u osnovno istorijsko 
i arhitektonsko tkivo same zgrade. U tom slučaju moramo za različite seizmičke rizike 
pripraviti različita rešenja obnove odnosno ojačanja zgrade i u zavisnosti od ekonomskih 
mogućnosti i u dogovoru s konzervatorima, arhitektima i vlasnicima potražiti odgovarajuće 
kompromisno rešenje. To rešenje tražimo primenom tzv. metode kontrolisanog ponašanja 
konstrukcije (kontrolisani ciljni pomak kritičnog dela konstrukcije).

Što se tiče definisanja rizika, pri preprojektovanju zgrada moramo ispuniti dva 
kriterijuma: ograničavanje oštećenja (granično stanje upotrebljivosti) i sprečavanje 

Kulturno nasleđe u opasnosti – procena seizmičke otpornosti monumentalnih zgrada
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rušenja (granično stanje nosivosti). U skladu s tim, EC8-1 konstrukcija u prvom slučaju 
mora izdržati zemljotres (projektni zemljotres), s periodom ponavljanja od 95 godina i 
verovatnoćom od 10% prekoračenja u 10 godina, u drugom slučaju od 475 godina i 
verovatnoćom od 10% prekoračenja u 50 godina. Za taj projektni zemljotres u prvom 
slučaju ne smemo imati znatnijih oštećenja, u drugom slučaju moramo sprečiti lokalno 
rušenje pojedinih delova zgrade, a oštećenja koja će nastati možemo odgovarajuće 
sanirati. Gore rečeno se ne može apsolutno primeniti i za spomenike, za koje važi 
princip – rešavanja od primera do primera.

Za razliku od novih zgrada, u preprojektovanju postojećih objekata moramo 
najpre ustanoviti stanje konstrukcije i ugrađenog materijala. Za to imamo široku 
paletu destruktivnih, poludestruktivnih i nedestruktivnih metoda5 od kojih je manji deo 
predstavljen i u EC8-3. Dalje u zavisnosti od stepena poznavanja objekta, EC8-3 
određuje redukcione koeficijente (CF), koji za ograničeno poznavanje iznosi 1,35, za 
obično poznavanje 1,20 i za potpuno poznavanje (?) 1,00, sa kojima se onda redukuju 
mehaničke karakteristike materijala koje koristimo u proračunu. U zavisnosti od CF, 
standard isto tako određuje i odgovarajuću metodu za analizu seizmičke povredljivosti. 
Ukratko – što bolje poznajemo građevinu pre faze preprojektovanja - manji će biti troškovi 
obnove. Neka naša iskustva kažu da se evro investiran u prethodna istraživanja vraća s 
faktorom 10 u fazi izvođenja radova.6 

Primeri analize
U članku je predstavljen rad na dva objekta iz približno istog perioda (sredina 

XIX veka), slične osnove, gabarita i arhitektonskog stila – palatama Kolizej i Kazina 
u Ljubljani. Za prvu (palata Kolizej) smo zbog njenog lošeg stanja i dugogodišnje 
zapuštenosti morali uraditi opsežna prethodna in situ istraživanja pre nego što smo 
pristupili numeričkom modeliranju. Cilj analize je bila odluka o obnovi ili rušenju objekta, 
s obzirom na to da zgrada nije imala status spomenika kulture. Za drugi objekat (palata 
Kazina), koji je u postupku utvrđivanja za spomenik kulture, istraživanja in situ bila su 
limitirana pošto zgradu koriste brojni arhivi, biblioteke i vladine agencije. Cilj analize je 
bio predložiti nekoliko različitih rešenja ojačavanja palate u zavisnosti od prihvatljivog 
seizmičkog rizika, kao i invazivnosti predviđenih građevinskih radova, s obzirom na to 
da je u zgradu trebalo da se useli Muzička akademija, a pored toga smo imali i stroge 
zahteve Zavoda za zaštitu kulturne baštine Slovenije (ZVKDS).

Palata Kolizej
Izgrađena za samo dve godine (1845–1847), po nacrtima arhitekte Benedikta 

Vitalma [Joseph Benedict Withalm], palata Kolizej predstavlja primer tipične 
višenamenske protokolarne zgrade građene za potrebe smeštaja i zabave oficira i vojske 
Habzburške monarhije. Kako je bila na lošem glasu u narodu, Prešern ju je označio 
za jednu od hudičevih hiš7 Ljubljane. Posle propasti Monarhije 1918, urbanistički je 
degradirana te preuređena u socijalne stanove i od tada počinje njeno propadanje. Kao 
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posledica nestručnih građevinskih radova pri preuređenju podrumske etaže, vođenih pod 
nadzorom arhitekte, deo zgrade se urušava 1995, kada su iseljeni i zadnji stanari. Od 
tada traje borba za njeno očuvanje, no zbog svog nerešenog statusa baštine kao i želje 
investitora za drugačiji sadržaj i funkciju, zgrada biva konačno srušena 2011. godine.

Palata Kolizej je bila uzdužno orijentisana zgrada (smer JS, 122 m dužine te 
29–32 m širine), sa dve velike dvorane u centralnom delu visine četiri sprata i za sprat 
višom severnom kulom (slike 1 i 2). Konstrukcijski su najproblematičnije velike dvorane 
centralnog dela, no s obzirom na stanje zidane konstrukcije (od pune cigle starog 
austrougarskog formata u krečnom malteru), u prvoj fazi smo se usmerili na podrumsku 
etažu, gde su postojala velika oštećenja zbog propadanja materijala, vlage i smrzavanja. 

Na osnovu opsežnih prethodnih ispitivanja cele zgrade (na slici 2 su prikazana 
mesta na kojima su rađena ispitivanja za podrumsku etažu), dobili smo relevantne 
podatke o mehaničkim karakteristikama ugrađenog materijala i s tim definisali CF kao 
za potpuno poznavanje objekta.

Slika 1a. Izgled Kolizeja na prelomu veka (izvor: Tomaž Lauko); Slika 1b. Stanje pre rušenja 2011.

Slika 2. Presek JS i pozicije instrumenata za merenje ambijentalnih vibracija i identifikaciju modela  
i osnova podrumske etaže i pozicije merskih mesta za istraživanja in situ

а b
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Rezultati ispitivanja su pokazali da u slučaju oštećene zidarije moramo značajno 
redukovati mehaničke karakteristike u zavisnosti od stanja zidarije, tako da smo u 
fazi preprojektovanja za zidove podrumske i viših etaža uzeli vrednosti priložene u 
tabeli 1, gde su fc – pritisna čvrstoća, ft –referentna čvrstoća na zatezanje, E – modul 
elastičnosti i G – smičući modul zidova.

Za razliku od analiza AB i čeličnih konstrukcija, pri seizmičkoj analizi starih zidanih 
građevina nisu svi modeli jednako delotvorni. Iz tog razloga detaljna numerička analiza 
je urađena sa dva modela prilagođena za nelinearnu analizu zidanih konstrukcija – 
SREMB i 3Muri. Prvi model omogućava analizu samo jedne (kritične) etaže (u našem 
slučaju podrumske), dok drugi računa globalno ponašanje konstrukcije pri seizmičkom 
opterećenju (slika 3). Seizmički rizik za granično stanje nosivosti (ULSPGA za 475 g. 
povratni period) za Kolizej je iznosio 0,288 g. Rezultati analize (tabela 2) pokazali su 
da je otpornost zgrade, bez obzira na tip analize, nezadovoljavajuća. Unekoliko bolji 
rezultati dobijeni su globalnom analizom, premda rezultati nisu apsolutno uporedivi, 

Meh. karakt. Oštećena zidarija podruma Zidarija u višim 
etažama

Odnos  
osnovno/oštećeno

fc [MPa] 1.78 2.52 1.4
ft [MPa] 0.046 0.072 1.6
E [MPa] 132 236 1.8
G [MPa] 82.9 66.9 0.8

SREMB analiza 3Muri analiza

Smer analize + X + Y + X + Y

Oštećena (propala) zidarija (g) 0.05 0.06 * *

Zidarija u originalnom stanju (g) 0.06 0.09 0.12 0.05
* za zidariju u oštećenom stanju račun nije konvergirao

Tabela 2. Seizmička otpornost palate Kolizej (prikazane su samo najniže  
vrednosti ULSPGA za odgovarajući smer analize)

Slika 3a. Model podrumske etaže za analizu programom SREMB;  
Slika 3b. Model za globalnu analizu programom 3Muri

Tabela 1. In situ određene mehaničke karakteristike ugrađene zidarije

а b
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jer smo programom SREMB analizirali samo podrumsku etažu, a modelom 3Muri celu 
zgradu (uključujući i velike dvorane).

Dodatne analize mogućih varijantnih ojačavanja konstrukcije nisu dale zado- 
voljavajuća rešenja te se nov vlasnik odlučio za rušenje objekta, što je imalo veliki 
odjek u javnosti (slika 4). 

Palata Kazina
Desetak godina starija od Kolizeja, palata Kazina je isto tako imala protokolarnu 

namenu. No za razliku od Kolizeja, u njoj se je sakupljao krem mesta i smeštena na 
Kongresnom trgu predstavljala je jednu od dominanti u silueti tadašnje Ljubljane. 
Zgrada izgrađena po planovima Benedikta Milera [Müller] je isto tako izdužene osnove 
orijentisane u smeru IZ, dva puta kraća i niža od Kolizeja te samo s jednom velikom 
dvoranom na istočnoj strani. Zgrada izgrađena u punoj cigli i krečnom malteru je sve od 
svoje izgradnje (1837. godine) bila primereno održavana. Posle potresa 1895. godine 
(koji možemo oceniti kao potres 95 god. povratne periode), pretrpela je neznatna 
oštećenja na višim etažama (slika 5b). Iz tog perioda datira i novija rešetkasta plafonska 
konstrukcija iz livenog gvožđa nad velikom dvoranom, koju karakterišu uski noseći 
zidani slopovi i vitki monolitni stubovi.

Pri projektovanju ojačanja konstrukcije imali smo stroge zahteve ZVKDS OE 
Ljubljana,8 koji su prikazani na slici 6, gde su tamnijim nijansama označeni delovi 
zgrade na kojima nismo smeli ugrađivati nove elemente te ojačavati konstrukciju.

Slika 4. Medijski događaj – početak  
rušenja palate Kolizej 2011.

Slika 5a. Južna fasada palate Kazina; Slika 5b. Oštećenja na zgradi nakon potresa 1895. godine 
 (izvor: Mestni arhiv Ljubljana)

Kulturno nasleđe u opasnosti – procena seizmičke otpornosti monumentalnih zgrada
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U zgradi nismo mogli izvesti veće istraživačke radove, te smo na osnovu standardnih 
pregleda (na svakoj etaži po tri pregledna mesta za zidove i podove te laboratorijska 
testiranja ugrađenog materijala), CF odredili kao za obično poznavanje objekta (CF=1.20). 

Statička analiza objekta napravljena modelom za analizu globalnog ponašanja 
konstrukcije (slika 7a) pokazala je da na pojedinim mestima istočne i zapadne fasade 
moramo ojačati zidane konstrukcijske elemente za preuzimanje novog stalnog 
opterećenja. Seizmička analiza objekta u trenutnom stanju pokazala je izrazito torziono 
ponašanje objekta zbog premale otpornosti velike dvorane (slika 7b). Najkritičniji zidovi 
u X i Y smeru su prikazani na slici 7c i 7d.

Slika 6. Smernice za zaštitu spomenika za prizemlje a), prvi sprat b), drugi sprat c) i južnu fasadu d), gde su 
bojom po stepenu važnosti označeni prostori kao izuzetna (ljubičasto), velika (crveno), srednja (narandžasto), 

mala (žuto), bez važnosti (zeleno) i smetajuće odnosno za rušenje (plava) (izvor: Zupančič 2016)

а

c

b

d

Slika 7a. Osnovna analiza (var. 1) – računski model Kazine; Slika 7b. Torzijska deformacija za smer Y;
Slika 7c. Kritični zidovi za analize u X smeru; Slika 7d. Kritični zidovi za analizu u Y smeru
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Seizmički rizik za 475 g. povratni period za Kazinu iznosi 0,346 g. Pri traženju 
rešenja za ojačanje velike dvorane prvo smo morali da rešimo problem stabilnosti 
(rušenje iz ravnine) istočne fasade jer su rezultati analize za tipične načine rušenja 
napravljeni FaMIVE metodom prikazani u tabeli 3 pokazali da bi znatna oštećenja na 
zgradi nastala i pri znatno manjim potresima s većom verovatnoćom događaja (za 95 
godina povratni period je 0,21 g.).

Pri daljem traženju optimalnog sistema ojačavanja vertikalnih elemenata zgrade 
predvideli smo sledeće analize:

• 2. varijanta – Kazina je nacionalni spomenik od najveće važnosti, ispunjava 
zahteve što se tiče statičkog opterećenja prema EC6, no ne ispunjava zahteve 
EC8-1 i EC8-3 što se tiče seizmičke otpornosti s obzirom na referentni (475 
god.) povratni period zemljotresa. Svi zahtevi ZVKDS su ispunjeni.

• 3. varijanta – Kazina je nacionalni spomenik, ispunjava zahteve EC6, zahtevi 
ZVKDS su u najvećem delu ispunjeni, zgrada odgovara zahtevima EC8 za 
period 95 god., ali ne za period 475 g.

• 4. varijanta – Kazina ispunjava zahteve EC6 i EC8, zahtevi ZVKDS su ispunjeni 
samo za južnu fasadu i Veliku dvoranu.

Za drugu analizu (slika 8), predvideli smo, u dogovoru sa predstavnicima ZVKDS, 
nove AB zidove i AB košuljice na severnoj fasadi, te ugradnju roštiljnog sistema čeličnih 

Kritični  
mehanizam

A D E G

Otpornost 0.18 g 0.12 g 0.16 g 0.15 g

Tabela 3. Rezultati out of plane analize stabilnosti istočne fasade po FaMIVE metodologiji

Slika 8a. Varijanta 2 – ojačanje u skladu sa zahtevima ZVKDS;
Slika 8b. Mere za ojačanje fasade velike dvorane

а b
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profila na istočnoj fasadi za sprečavanje lokalnog rušenja velike dvorane i posledične 
torzione deformacije konstrukcije.

Treća analiza je obuhvatala prethodno već pomenute radove, ugrađivanje 
roštiljnog sistema i u zapadnoj fasadi, kao i dodatno ojačavanje određenih zidova 
u Y smeru, na mestima gde je izvođenje AB košuljica kontinuirano po vertikali bilo 
izvodljivo (slika 9).

Zadnji i ujedno najrigorozniji pristup bilo je sistematično ugrađivanje vertikalnih i 
horizontalnih serklaža (slika 10). Pored drugih izvedenih mera, s tom merom možemo u 
manjem obimu povećati nosivost, a još važnije povećavamo faktor ponašanja konstrukcije 
sa 1.5 na 2.0 i s time posredno smanjujemo seizmičke zahteve za konstrukciju (za 1/3).

Za svaku od varijanti za smerove X i Y izveli smo po 24 analize u skladu sa EC8 
i u zavisnosti od toga kako je predviđen početni ekscentricitet, raspored mase, smer 
analize itd. Sve nelinearne analize su izvedene metodom potisne analize s kontrolisanim 
ponašanjem kritičnog čvora, što je u našem primeru predstavljalo centar mase gornje 
etaže. U tabeli 4 dajemo najmanje vrednosti za svaku od urađenih analiza. 

Sa sprečavanjem ispadanja istočne fasade iz ravnine (2. varijanta), uspešno smo 
sprečili torzione deformacije i ujedno u velikoj meri povećali otpornost u X smeru, 
no za postizanje otpornosti, s obzirom na projektni seizmički rizik, konstrukcija bi se 
morala ojačati i u Y smeru. U tom smislu bi se s minimalnim ojačavanjem unutrašnjih 

Slika 9a. Varijanta 3 – ojačanje za primer zemljotresa srednje jačine;
Slika 9b. Dodatne mere u unutrašnjosti zgrade

Slika 10a. Varijanta 4 – ojačanje za primer rizika po zahtevima EC8;
Slika 10b. Dodatne mere u unutrašnjosti zgrade

а

а

b

b
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zidova (3. varijanta), i ugradnjom roštilja u zapadnu fasadu, približili na 95% potrebne 
otpornosti u X smeru, a u Y smeru bi postigli slabih 60% otpornosti, s obzirom na 
projektno ubrzanje za rizik sa 475 g. povratnim periodom. S predlaganim merama 
bismo sigurno zadovoljili sve zahteve za seizmički rizik sa 95 g. povratnim periodom. 
Poslednja, ujedno i najrigoroznija, mera ojačavanja konstrukcije (ugrađivanje vertikalnih 
serklaža), sigurno bi dosegla zahtevanu otpornost, no u tom slučaju bi zahtevi za 
očuvanje spomenika bili ispoštovani samo na južnoj fasadi i u Velikoj dvorani.

Zaključak
Obe zgrade imaju sličnu seizmičku povredljivost, što govori o nekim tipičnim 

karakteristikama gradnje palata pre prvog potresa u Ljubljani 1895. godine. Pre svega 
o neadekvatnoj geometriji konstrukcije zgrada, neujednačenoj raspodeli zidova u oba 
ortogonalna smera, slaboj povezanosti zidova te zbog prisutnosti velikih dvorana 
– velikim promenama krutosti po visini. Bez obzira na ta pomanjkanja, zgrade su s 
neznatnim oštećenjima preživele zemljotres srednjeg intenziteta 1895. godine, koji je 
bio ocenjen kao seizmički rizik s povratnim periodom od 95 godina. Ako pogledamo 
rezultate otpornosti konstrukcija u osnovnom stanju, videćemo da oni jedva dosežu 
polovinu potrebne otpornosti za taj rizik, te da su daleko ispod zahteva za seizmički rizik 
za granično stanje nosivosti (475 godina povratni period). Tu se postavlja pitanje da li 
je metodologija za ocenu seizmičke otpornosti po trenutnim evropskim standardima 
apsolutno primenljiva i u primerima starih kvalitetnih zidanih objekata, ali uz nekoliko 
proračuna brzo dođemo do zaključka da glavna ranjivost leži u slaboj otpornosti 
zidova od pune cigle i krečnog maltera. Zato je potrebno pre početka preprojektovanja 
dobro upoznati objekat (prethodna istraživanja) i tim pristupom umanjiti nesigurnost 
parametara koje koristimo u proračunu otpornosti zgrade.

Zadovoljavajuće rešenje ojačavanja spomenika podrazumeva ispunjavanje statičke 
stabilnosti objekta po trenutno važećim propisima, no kada govorimo o seizmičkom 
riziku, tada moramo uzeti u obzir i da izabrano tehnološko rešenje ne poseže u nepro- 

Analiza Smer analize ULSPGA [g]
Trenutno stanje + X 0.06

- Y 0.07
2. varijanta ojačanja + X 0.19

+ Y 0.12
3. varijanta ojačanja + X 0.33

+ Y 0.21
4. varijanta ojačanja + X 0.39

- Y 0.32

Tabela 4. Potresna otpornost palate Kazina u zavisnosti od prihvatljivosti seizmičkog rizika

Kulturno nasleđe u opasnosti – procena seizmičke otpornosti monumentalnih zgrada
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porcionalnoj meri u osnovno istorijsko i arhitektonsko tkivo same zgrade. U tom slučaju 
moramo za različite seizmičke rizike primeniti različita rešenja obnove odnosno ojačavanja 
zgrade i u zavisnosti od ekonomskih mogućnosti i u dogovoru s konzervatorima, 
arhitektima i vlasnicima – potražiti odgovarajuće kompromisno rešenje koje će u najvećoj 
meri smanjiti seizmičku povredljivost objekta. To smo pokazali na primeru palate Kazina, 
koja bi uskoro trebalo da uđe u fazu rekonstrukcije.

Nebriga i nemar su u najvećoj meri glavni uzroci za propadanje objekata. Na 
osnovu opsežnih istraživanja in situ dokazali smo da ne smemo zanemariti promene 
mehaničkih karakteristika u slučaju oštećene i propale zidane konstrukcije. Redukcijski 
koeficijent od 1,5 za mehaničke parametre, predložen u novoj radnoj verziji EC8-3, u 
skladu je s našim istraživanjima. 
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КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА  
– ГДЕ СМО И КАКО ДАЉЕ

Апстракт

Културно наслеђе у мирним временима за јавност може бити део уобичајеног 
пејзажа или непосредног окружења, а за професионалце део радне свакодневице. 
Међутим, скорашњи губици су показали да постоји ограничено разумевање могућег 
утицаја катастрофа на културно наслеђе, затим вредности наслеђа за заједницу, 
као и разумевање о свима аспектима и потенцијалима културног наслеђа у јачању 
и опоравку друштва. У време ванредних ситуација или катастрофа губитак или 
оштећење наслеђа често има потенцијал да укаже на мање видљиве аспекте 
и вредности наслеђа за друштво, стављајући њихов значај у директнију везу с 
идентитетом заједнице.

Повећање броја ванредних ситуација утицао је и на начин размишљања о 
менаџменту катастрофалних ризика. Приступ би требало да обухвати све наведене 
аспекте да би допринео развоју свести о неопходности усмеравања свих ресурса 
ка планирању и превенцији катастрофалних ризика, узимајући у обзир друштвено- 
-економске факторе и потребе заједнице.

Имајући у виду наведено, рад ће представљати преглед међународних активности 
у области ванредних ситуација. Првенствено ће бити анализиране последице 
по наслеђе у поменутим контекстима на примеру неколико случајева ванредних 
ситуација из различитих делова света. Потом, биће представљени потенцијални 
ресурси и приступи поступања у ванредним ситуацијама. На крају ће бити разматрана 
постојећа ситуација заштите културног наслеђа у ванредним ситуацијама у Србији.

Кључне речи: културно наслеђе, ванредне ситуације, ризик, отпорне заједнице
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CULTURAL HERITAGE IN EMERGENCY SITUATIONS  
– WHERE ARE WE NOW AND HOW TO CONTINUE

Abstract

For the public, cultural heritage in peaceful times can be part of a usual landscape while 
for heritage professionals, a part of everyday work. However, recent emergency situations 
have shown that there is a lack of understanding about the relation between disasters and 
cultural heritage in holistic manner, particularly how emergency situations can re-shape the 
values of heritage perception. Also, current perception fails to recognize the role of heritage 
in community recovery. In times of crises, loss or damage to heritage often has the potential 
to point to less visible heritage aspects putting its significance in a more direct connection 
with the identity of the community.

An increase in the number of emergency situations has also affected the way of thinking 
about disaster management. Specifically, how it should cover all the above aspects in order 
to contribute to the rising awareness for the necessity to direct all resources to the planning 
and prevention of catastrophic risks, taking into account the socio-economic factors and 
community needs.

That said, paper mainly represent the review of international activities in the field of 
emergency situations. Firstly, paper will analyze the impact of emergency situations on 
heritage through a few worldwide case studies. Potential resources and approaches for 
managing emergencies will be presented as well. Finally, the current situation of protecting 
cultural heritage in emergency situations in Serbia will be considered.

Keywords: cultural heritage, emergency situation, risk, resilience 
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Увод 
Област културног наслеђа је у протекле две деценије прошла низ 

трансформација које су у знатној мери обликовале дисциплине које се баве 
изучавањем и коришћењем културне баштине. Преобликовања су с једне стране 
изазвана парадигматским променама на теоријском хоризонту, углавном друштвено- 
-хуманистичких наука, а с друге стране различитим културно, економским, поли- 
тичким и еколошким приликама. 

Вођен поменутим променама и све већим захтевима за доступност и 
коришћење културног наслеђа, конзерваторски дискурс такође пролази кроз 
фазу (ре)дефинисања професионалних оквира.1 У једном домену, посматрајући 
културно наслеђе као необновљив ресурс, конзерватори уводе нови методолошког 
инструмент за управљање културним наслеђем, који се ослања на концепт ризика. 
Адаптиран за област заштите културног наслеђа, процес менаџмента ризика 
истиче очување значаја културног наслеђа за будуће генерације, постављајући у 
фокус вредности културних добара.2 Типови ризика за културно наслеђе варирају 
од оних изненадних и катастрофалних догађаја до спорих и кумулативних процеса, 
чије су последице видљиве тек након неколико деценија или чак неколико стотина 
година. У оба случаја резултат је јасан, губитак вредности баштине.3 Међутим, 
губитак вредности не подразумева увек и једино оштећење материјалног носиоца 
културних добара, већ и губитак информације и знања о културном наслеђу. 
Практично, то може да подразумева немогућност приступа неком културном 
добру, уништење или губитак информације, односно документације о њему 
или чак тотално уништење самог добра. Такве ситуације најчешће4 се могу 
довести у везу с катастрофалним догађајима кад, услед неправилног реаговања 
или неспремности на дејство одређених ризика, долази до изузетно велики 
последица по баштину. Нажалост, то није нека далека неизвесност, будући да је 
професионална и друштвена реалност постала све чешће суочена с ризицима, 
попут земљотреса, поплава, пожара, ратних сукоба и томе слично.5 

С друге стране, методологија процене ризика за културно наслеђе најчешће 
се користи за анализу утицаја такозваних спорих фактора пропадања с 
кумулативним дејством, док су катастрофални ризици остали предмет пажње 
домена ванредних ситуација. Последица различитог третирања ризика у пракси 
јесте издвајање свакодневног функционисања институције, на пример музеја, од 
начина на који треба мислити и поступати у кризним ситуацијама. Тиме питање 
ванредних ситуација постаје део издвојеног плана функционисања. Међутим, у 
пракси ситуација није тако строго раздвојена, напротив, многа искуства говоре у 
којој мери је питање ванредних ситуација сложен процес, уткан у професионалну 
свакодневицу, или би бар тако требало да буде. У прилог томе најилустративније 
говори недавни катастрофални догађај у националном бразилском музеју, који 
је уништио готово 90 одсто музејског фонда. Овај догађај је показао у којој мери 

Kултурно наслеђе у ванредним ситуацијама – где смо и како даље
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ванредна ситуација може да поремети, уздрма и преокрене професионалне, али и 
шире друштвене оквире. Стога, без обзира на то да ли су велики или мали, ризици 
су присутни у свакодневици деловања институција културног наслеђа, самим тим 
многе одлуке и понашање морају да имају везе с прихватањем, одбацивањем, 
односно променом утицаја утврђених фактора пропадања. 

Предмет овог рада је двојак. Први део је посвећен прегледу и анализи 
међународних искустава, сазнања и активности у области ванредних ситуација. 
Циљ је представљање професионалних оквира и извора за бављење овом 
проблематиком уопште. Други део је посвећен приказу и разматрању постојеће 
ситуације заштите културног наслеђа у ванредним ситуацијама у Србији. 

Заштита наслеђа у ванредним ситуацијама  
– међународна искуства

Од 2005. до 2015. године, преко 1,5 милијарди људи на светском нивоу је било 
под утицајем катастрофе на различите начине: губитак живота, повреде, губитак 
дома и имовине, пресељење и миграције. Процењена економска штета прелази 
1,3 билиона америчких долара.6 Утврђено је да оштећење и/или губитак културног 
наслеђа у ванредним ситуацијама и катастрофама има велики утицај на економско 
стање региона и државе. Примера ради, након земљотреса у Непалу 2015. године, 
Глобални фонд за смањење и опоравак од катастрофа (Global Facility for Disaster 
Reduction and Recovery) проценио је да су губици велики, будући да ће уништени 
туристички ресурси највероватније довести до губитка од око 600 милиона америчких 
долара могућег профита у следеће две године. Влада Непала је проценила да ће 
опоравак и рехабилитација на пољу културног наслеђа након катастрофе износити 
око 180 милиона долара по години.7 Потом, у најскоријем случају Бразилског 
народног музеја, Унеско сматра да ће обнова трајати највероватније 10 година и да 
ће обновa износити 13,5 милиона америчких долара.8 

Поред економских последица, девастација наслеђа у кризним ситуацијама 
има утицај и на идентитет заједнице и друштвену кохезију. Канцеларија 
Уједињених нација за умањење катастрофалних ризика (UNISDR – United 
Nation Office for Disaster Risk Reduction) заступа став да културно наслеђе 
треба сачувати због економске, али и друштвене вредности, односно његовог 
значаја за преживљавање и опоравак заједнице и запошљавање људи, што је 
од круцијалног значаја за преживљавање заједнице после катастрофе.9 Овај 
став потврђују искуства ванредних ситуација у Непалу и Мјанмару. Наиме, месец 
дана након земљотреса у 2015. години, локално становништво је почело да 
долази на Дурбар трг у Катмандуу, на место рушевина храма, због потребе да 
обнове религијске ритуале и праксе. Међутим, трг Дурбар, с обзиром на степен 
разорности земољотреса, није био оцењен као приоритетна зона за реаговање 
у ванредним ситуацијама, те није био доступан и безбедан за окупљање људи. 
Након реакције локалног становништва, постало је јасно да у време катастрофа 
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Kултурно наслеђе у ванредним ситуацијама – где смо и како даље

религијско културно наслеђе може имати велику вредност за локалну заједницу 
у контексту опоравка друштвеног живота10, осећања кохезије и поновног 
успостављања идентитета групе.11 Након ових и њима сличних ситуација, 
прихваћено је да храмови и света места треба да имају висок приоритет у 
ванредним ситуацијама, јер су неопходни за умaњење осетљивости и рањивости 
људи. Како су људи носиоци нематеријалног наслеђа, повреде, смрти или 
исељење становништва из неке области током и после катастрофе могу довести 
до нестанка знања и вештина. Девастација изазвана циклоном у Мјанмару 2008. 
године озбиљно је угрозила опстанак традиционалних заната израде марионета 
и извођачке уметности марионетског позоришта и музичке пратње.12 Пошто је 
регион био озбиљно погођен, становништво је било приморано да се исељава с 
примарне локације, што је довело до разилажења већ малобројних познаваоца 
ове уметности која потиче из XV века.

Нажалост, листа примера оштећења и девастације културног наслеђа у 
ванредним ситуацијама заиста је велика, а последице неких се још санирају.13 
Међутим, велики број искустава је допринео разумевању катастрофа, нарочито у 
погледу целокупног процеса и последица кризних ситуација по културно наслеђе. 
Спознаја о значају управљања ризицима од катастрофа а не последицама – основна 
је теза Сендај оквира за умањење ризика од катастрофа (Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction14), који се односи на период од 2015. дo 2030. године. Циљ је 
пружање оквира за постављање базе за деловање различитих сфера друштвеног 
живота како би се ефикасније заштитили људи, друштва и државе, њихова 
средства за живот, здравље, културно наслеђе, друштвено-економска имовина 
и екосистем и тако ојачала целокупна отпорност заједнице. Оквир одређује 
следеће приоритете за спровођење мера и активности: 1. разумевање ризика 
од катастрофа; 2. ојачавање система за управљање ризицима од катастрофа; 3. 
инвестирање у област умањења ризика ради повећања отпорности; 4. појачавање 
приправности за ефикасно реаговање и примену принципа Build Back Better при 
опоравку, рехабилитацији и реконструкцији наслеђа. 

На основу Сендај оквира креирани су бројни пројекти за заштиту културног 
наслеђа у ванредним ситуацијама и формирање отпорних заједница. Један такав 
пример јесте ResCult пројекат15 (Increasing Resilience of Cultural heritage: a supporting 
decision tool for the safeguarding of cultural assets), који је посвећен увећању 
отпорности културног наслеђа и креирању алата за очување културних добара. 
Циљ пројекта је повећање способности система заштите да спречи и ублажи утицај 
катастрофа на локалитете културног наслеђа, који се постиже успостављањем 
интерактивне базе података (European Interoperable Database – EID). База 
представља обједињени систем информација доступан на нивоу Европске уније, а 
користи податке из сектора цивилне заштите, националних министарства културе 
и наслеђа и локалне управе. На истом принципу развијају се и други пројекти 
као што је на пример Истанбулски систем за умањење сеизмичких ризика и 
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приправности у ванредним ситуацијамa16 (The Istanbul Seismic Risk Mitigation and 
Emergency Preparedness - ISMEP). Пројекат је резултирао ГИС базом података са 
информацијама о неким од најзначајнијих категорија наслеђа у Истанбулу. База 
обухвата податке, планове и процене осетљивости на ризик од земљотреса за 
укупно 176 објеката у 26 целина. Још један добар пример о значају повезивања 
података из различитих изворе јесте платформа Vincoli in Rete17 (VIR). Платформа 
најпре служи за повезивање база установа заштите културног наслеђа које су под 
надлежношћу Министарства културног наслеђа, активности и туризма Италије. 
Потом, платформа омогућава приступ подацима из других извора, као што су базе 
података војске, локалне самоуправе, мапе ризика сектора за ванредне ситуације, 
институције заштита природе, секретаријата за ванредне ситуације, цивилне 
заштите, водовода, катастра итд. Предност платформе јесте најпре у доступности 
свих неопходних података за процену ризика за културно наслеђе, од којих су 
неки у коначној форми (нпр. мапе ризика), док су друге отворене за истраживање 
и адаптацију у зависности од критеријума претраге. Ови примери указују на 
чињеницу да је разумевање и управљање вишеструким ризицима комплексна 
активност, за коју је потребна сарадња и размена података између различитих 
сектора, од највишег нивоа до локалне управе, установа и локалне заједнице. 

Досадашњи примери су се у великој мери односили на непокретно, религијско 
и нематеријално наслеђе, док је трагедија националног бразилског музеја указала 
на све димензије комплексности губитка, заштите и функционисања музеја као 
места баштињења покретног наслеђа и његове документације. Септембра 2018. 
године, главна зграда Народног музеја у Рио де Жанеиру, палата из деветнаестог 
века, уништена је у пожару непознатог порекла. Утврђено је да су четири од 
шест одељења18 изузетно оштећена, укључујући збирке и радну документацију, 
кабинете и изложбени материјал, што чини око 90 одсто музејског фонда. 
Додатни проблем представља и чињеница да је документација такође уништена, 
те је процес спасавања и реконструкције збирки додатно отежан. Разлози који 
се наводе за опсег и интензитет овог катастрофалног догађаја јесте изостанак 
финансијске подршке, неадекватан систем за правовремено детектовање пожара, 
а потом и недостатак плана за поступање и реаговање у ванредним ситуацијама. 
Случај пожара је показао у којој мери је функционисање музеја сложено питање, 
омеђено културним, друштвеним и политичким приликама, а које су нажалост 
у пуном „сјају“ дошле до изражаја у кризној ситуацији. Због свести о огромној 
штети која превазилази материјалне губитке, многе светске, међународне 
професионалне и регионалне заједнице су формулисале различите програме, 
смернице и иницијативе које су посвећене пружању подршке у разумевању и 
вођењу процеса управљања катастрофалним ризицима. Две такве публикације су 
Прва помоћ културном наслеђу у кризним временима (First Aid to Cultural Heritagе 
in Times of Crisis)19 и приручник Угрожено наслеђе: Евакуација збирки у ванредним 
ситуацијама (Endangered Heritage: Emergency Evacuation of Heritage Collections)20. 
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Прва помоћ културном наслеђу у кризним временима је дводелна публикација 
која се састоји од приручника и помоћног материјала из прве помоћи културном 
наслеђу у кризним временима. Једноставан изглед и структура помаже кориснику 
да планира и спроведе координисане операције спасавања и умањења ризика, које 
обухватају сарадњу локалне заједнице, сектора заштите културног наслеђа, јавних 
служби и хуманитарних организација. Приручник истиче потребу за разумевањем 
ширег контекста катастрофе или ванредне ситуације ради креирања наменског 
одговора. Дакле, није могуће поступати према универзалном рецепту за реаговање 
и поступање у ванредним ситуацијама, већ је неопходно спровести анализу 
контекста, која потом омогућава идентификацију ризика и одређивање приоритета 
у даљем поступању. С друге стране, приручник за евакуацију збирки представља 
једноставнији формат који је формулисан тако да пружа практичне савете и групу 
алата за осигуравање покретних културних добара. Иако је сведеније форме у 
односу на претходну публикацију, незанемарљив је извор и илустративан водич 
за руковање и манипулацију предметима у ванредним ситуацијама. Најзад, у 
контексту заштите културног наслеђа у ванредним ситуацијама треба поменути 
и две значајне иницијативе Култура не може да чека (Culture cannot wait)21 и 
Ујединимо се за наслеђе (Unite4Heritage)22. Први покрет представља мрежу 
стручњака који су прошли едукације и тренинге из области прве помоћи за културно 
наслеђе у ванредним ситуацијама, а други колективни покрет промовише значај 
наслеђа и процес опоравка заједница и баштине у периодима након конфликтних 
ситуација. Обе платформе пружају простор за размену информација, помагање 
у различитим фазама управљања ванредним ситуацијама, као и за промоцију 
значаја и вредности наслеђа у посткатастрофалним приликама. 

Оно што су наведени програми, иницијативе и пројекти показали јесте да постоји 
недвосмислена потреба за редефинисањем улоге и позиције културног наслеђа у 
контексту ванредних ситуација, како током катастрофе тако и у фази опоравка. 

Заштита наслеђа у ванредним ситуацијама – Србија
У Србији је питање ванредних ситуација регулисано кровним Законом23 о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.24 Новина 
у односу на раније периоде јесте то да је културно наслеђе препознато као 
предмет заштите, заједно с људским животима, материјалним и другим добрима 
и животном средином. Предвиђено је да установе заштите израђују процену 
ризика од катастрофа, процену угрожености од елементарних непогода и других 
несрећа, као и планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у складу 
са документима и плановима који се доносе на нивоу државе, покрајне и локалне 
самоуправе, односно града и/или градске општине. Међутим, за разлику од 
претходних примера у којима постоји умреженост и доступност различитих база 
података, у Србији тренутно нису доступни званични подаци потребни за процену 
и управљање ризицима по културно наслеђе. С друге стране, у области заштите 
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културног наслеђа препозната је потреба за наменском едукацијом стручњака, 
као и за обезбеђивањем извора из овог домена. У прилог томе говори чињеница 
да је у последњих десет година организовано неколико активности за унапређење 
области заштите културног наслеђа у ванредним ситуацијама. 

Као први се издваја програм с темом тимског интегративног управљања 
ванредним ситуацијама – TIEM-MAP Teamwork for Integrated Emergency Management, 
који је одржан током 2007. и 2008. године. Програм је реализован у организацији 
Међународног савета музеја – ICOM, Међународног центра за истраживање 
конзервације и рестаурације културних добара – ICCROM, Гети института за 
конзервацију, канцеларије Унеска у Венецији, Регионалне алијансе Међународног 
савета музеја за југоисточну Европу – ICOM-SEE и Националног архива Холандије. 
Затим, уз подршку Министарства културе и информисања Централни институт за 
конзервацију (ЦИК) реализовао је седам циклуса едукативних радионица на тему 
превентивне конзервације у периоду од 2009. до 2016. године. Последњи циклус 
у низу обрађивао је област заштите културног наслеђа у ванредним ситуацијама, 
с акцентом на покретно наслеђе, и на њему је суделовало око 150 учесника, као 
и представници локалних сектора за ванредне ситуације. Радионица је креирана 
према моделу едукативног програма Међународног центра за истраживање 
конзервације и рестаурације културних добара – ICCROM и обухватала је теоријска 
предавања, практичне вежбе и симулацију ванредне ситуације. Иста област је 
обрађена као део програма специјалистичких мастер студија из превентивне 
конзервације, који је организован на Универзитету у Београду, у сарадњи са 
ЦИК-ом и Универзитетом Сорбона I, у периоду од 2008. до 2011. године. У време 
поплава које су задесиле Србију током 2014. и 2015. године, велики број установа 
је користио Упутства за реаговање и спасавање у ванредним ситуацијама 
(Emergency Response and Salvage Wheel25), организације Heritage Preservation, 
Inc., које је превео и дистрибуирао ЦИК. Коначно, Министарство културе и 
информисања је током 2016. и 2017. године реализовало пројекат Управљање 
ризицима од катастрофа у области културног наслеђа у сарадњи са Унеском. 
Између осталог, пројекат је изнедрио превод публикације Управљање ризицима од 
катастрофа за светску баштину (Managing Disaster Risk for World Heritage26) и 
радионицу Управљање ризицима од катастрофа у области културног наслеђа. 
Поред наведених активности, потребно је напоменути да је неколико стручњака 
из Србије похађало едукативне програме из области менаџмента катастрофалних 
ризика за урбано наслеђе27 и прве помоћи за културно наслеђе у време конфликта28. 
На тај начин су постали драгоцен ресурс за будуће активности у оквиру система 
управљања катастрофалним ризицима. 

Ипак, без обзира на знатан напор професионалне заједнице на унапређењу 
заштите наслеђа у ванредним ситуацијама, и даље је приметан известан степен 
изолације и изостанак умрежавања са другим секторима који се баве управљањем 
катастрофалним ризицима. О томе говоре и резултати евалуације29 спроведене 
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путем упитника с учесницима едукативних радионица ЦИК-а непосредно после 
програма и поново након неколико година. Може се закључити да је општи 
став стручњака да је потребно наставити са ојачавањем капацитета заштите 
културног наслеђа у ванредним ситуацијама, почев од наменских едукативних 
радионица преко развоја тематских публикација, семинара и конференција, па до 
примењених вежби симулација.

Како даље? (уместо закључка)
Ако конзервацију културног наслеђа не посматрамо као струку која се бави 

заштитом материјалних остатака одређених периода и епоха већ као професију 
која управља променама на начин који доприноси очувању или поспешивању 
вредности баштине, отвара се могућност да на другачији начин разумемо концепт 
ризика, губитка вредности, приоритета и улогу наслеђа у професионалним и ширим 
друштвеним оквирима. Осмишљавање и успостављање избалансираног односа 
између истраживања, заштите и коришћења културног наслеђа подразумева 
велике изазове. Потребно је разумети контекст у којем се културно наслеђе 
налази, што обухвата информације о историјату, вредности и стању културних 
добара, затим податке о управљању, начину коришћења као и о другим аспектима 
социоекономског окружења. Неопходно је препознати и уважити разлике и 
специфичности коришћења и заштите покретног и непокретног наслеђа, као и 
нематеријалног и религијског, затим њихове позиције и вредности за локалну, 
ширу и на крају светску заједницу. Такође, важно је имати на уму да је управљање 
културним наслеђем континуирани процес који обухвата управљање ризицима и 
разматрање катастрофалних сценарија, односно могућности да се догоди нешто 
што може имати негативан утицај на дугорочно очување и преношење материјалних 
и нематеријалних записа будућим генерација.3 Коначно, конзерваторски дискурс 
подразумева да је управљање ризицима по наслеђе саставни део ширег система 
за управљање катастрофама. Све релевантне међународне институције које се 
баве питањем катастрофа указују на то да мора постојати умрежен и интегрисан 
систем функционисања који уважава различите друштвено-економске факторе и 
потребе заједнице. У том погледу, област заштите културног наслеђа у ванредним 
ситуацијама у Србији је још увек у повоју и неопходно је радити на стратегији 
развоја и повезивања с кључним и надлежним организацијама и актерима. 
Једнако, сектор за ванредне ситуације мора да препозна неопходност сарадње 
с професионалцима из институција заштите и проучавања културних добара, што 
подразумева упознавање с контекстом културног наслеђа, као и с међународним 
искуствима и методологијама. На крају, обе стране у великој мери треба да 
се посвете развоју програма и активности које су усмерене на укључивање и 
уважавање шире заједнице у опоравку, рехабилитацији и реконструкцији наслеђа. 
На тај начин се креира целовит систем, који не доприноси само заштити наслеђа 
већ и креирању јаких и отпорних заједница у ванредним ситуацијама. 
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ПРЕВЕНЦИЈА И ПРИПРАВНОСТ НА РИЗИК – ИСКУСТВА 

Апстракт

Бројна разарања која су се у последње време десила и која су озбиљно 
оштетила велики број културних добара, од којих су многа уписана на Листу светске 
културне баштине, указaла су на потребу да се ризици од природних катастрофа и 
оних изазваних људским активностима благовремено идентификују, анализирају и 
да се предузму одговарајуће мере како би се смањиле негативне последице ових 
катастрофа по културна добра. За наслеђе које је уписано на Листу светске културне 
баштине прописана је обавеза израде планова управљања ризицима од катастрофа. 
Циљ израде ових планова је да се идентификују и процене кључни ризици по културна 
добра и њихову универзалну вредност и јасно назначе алати, технике и стратегије за 
имплементацију превентивних мера, мера за поступање у случају опасности, као и 
мера опоравка културног наслеђа од последица катастрофе, а да би се спречили или 
смањили негативни утицаји могућих катастрофа по наслеђе. 

 У циљу формулисања и образовања институционалних капацитета потребних за 
израду планова свеобухватног управљања ризицима за потребе очувања културне 
баштине, под покровитељством Унеска, Универзитет Рицумејкан (Ritsumeikan 
University) од 2006. године спроводи међународни програм обуке. 

У раду је дат кратак приказ сазнања стечених на овој обуци, с посебним освртом 
на значај благовременог планирања и предузимања превентивних и других мера за 
ефикасну заштиту. 

Кључне речи: превенција, приправност, управљање, ризици, наслеђе
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PREVENTION AND PREPAREDNESS FOR RISK – EXPERIENCES

Abstract

The numerous devastations that have recently occurred and caused serious damage to 
numerous cultural assets, many of which are listed on the World Heritage List, pointed out 
that the risks of natural disasters and those caused by human activities has to be identified, 
analyzed and what appropriate measures can be taken to reduce the negative impact 
of these catastrophes on cultural heritage. For the heritage listed on the World Cultural 
Heritage List there is an obligation to make a Disaster Risk Management Plan. The goal of 
developing these plans is to identify and evaluate the key risks to cultural heritage and their 
universal value and clearly outline tools, techniques and strategies for the implementation 
of preventive measures, measures to act in the event of disaster, as well as measures to 
recover cultural heritage after a disaster in order to prevent or reduce the negative impacts 
of possible disasters on the heritage.

In order to formulate and constitute the institutional capacities required for the 
development of comprehensive risk management plans for the preservation of cultural 
heritage, under the auspices of UNESCO, Ritsumeikan University has been implementing 
an international training program on risk management for cultural heritage in the event of 
disasters since 2005.

The paper presents a brief overview of the knowledge gained during this training, with 
a special emphasis on the importance of timely planning and taking preventive and other 
measures for effective protection.

Keywords: prevention, preparedness, managing, risks, heritage
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Увод 
Културно наслеђе се суочава с различитим врстама ризика, било да су они 

резултат природних феномена, било да су изазвани људским активностима. 
Посебно је осетљиво наслеђе у нестабилним подручјима склоним катастрофама 
(трусним, плавним, ратним...), нарочито оно у неразвијеним или земљама и развоју, 
где је заштита наслеђа, још увек, превасходно усредсређена на сам споменик, док 
се други важни немонументални аспекти заштите по правилу занемарују.1

Климатске промене утицале се на повећање броја и обима катастрофа 
у целом свету. Од 1988. године, најмање 76 одсто свих катастрофа је било 
хидролошке, метеоролошке или климатолошке природе. Оне су чиниле 45 
одсто смртних случајева и 79 одсто економских губитака узрокованих глобалним 
опасностима.2 Извештај Међудржавног панела о климатским променама 
(IPCC) о управљању ризицима екстремних догађаја и катастрофа ради бољег 
прилагођавања климатским променама указује на вероватноћу даљих повећања 
временских екстрема у будућности. Другим речима, ризик од катастрофа 
прети целокупном наслеђу, и уколико на датом подручју нису забележене веће 
катастрофе, не значи да се за њих не треба спремати, односно да их неће бити 
у будућности. Штавише, утицаји климатских промена, као што су пораст нивоа 
воде и промена нивоа влаге у неким регионима, представљају основне факторе 
ризика који могу да утичу на наслеђе.

Наслеђе није угрожено само током дејства непосредне опасности, већ и у 
фази обнове и уклањања последица катастрофе. Небројано пута се десило да 
наслеђе које је претрпело разна оштећења буде срушено уместо обновљено 
приликом уклањања и санирања последица изазваних катастрофама.3 Изазови се 
огледају и у правилном и ефикасном процењивању штете која је настала, избору 
правог приступа обнови и санацији који обезбеђује да се очувају све вредности 
наслеђа – материјалне и нематеријалне. Након катастрофе, изазов је на прави 
начин окупити и ангажовати све неопходне актере, почев од локалног па до 
међународног нивоа у циљу заштите и опоравка културног наслеђа.

У светлу тих изазова, благовремено идентификовање свих опасности и 
рањивости наслеђа, процењивање ризика, планирање и предузимање разних 
мера којима се смањује рањивост наслеђа с једне и повећава спремност на 
адекватне одговоре за време и после непосредне опасности с друге стране – од 
суштинског је значаја за заштиту културног наслеђа од катастрофа. Из тог разлога 
за наслеђе уписано на Листу светске културне баштине прописана је обавеза 
израде планова управљања ризицима од катастрофа.4

Циљ програма обуке коју спроводи Универзитет Рицумејкан 
Програму обуке Универзитета Рицумејкан претходила је Светска конференција 

посвећена заштити од катастрофа (UN-WCDR – World Conference on Disaster 
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Превенција и приправност на ризик – искуства

Reduction), одржана у Кобеу, у Јапану, јануара 2005. године. На Конференцији, 
у оквиру које је одржана и посебна сесија посвећена културном наслеђу,5 
усвојена је декларација која је истакла блиску везу између заштите наслеђа и 
друштвено-економске стабилности и одрживог развоја друштва. Препорука са 
Конференције била је и да академске заједнице развију научна истраживања, 
едукативне програме и обуку који би омогућили да брига о културном наслеђу 
постане саставна компонента планова који се баве управљањем ризицима у 
случају ванредних ситуација, као и у фазама опоравка од катастрофа. У одговору 
на препоруке Конференције, Универзитет Рицумејкан је почео да делује као 
централна тачка у региону за организовање међународних истраживања, обуке 
и информационе мреже у области управљања ризицима у циљу ублажавања 
последица које могу изазвати катастрофе, а које се односе на културно наслеђе.

Курс је усмерен ка приказу различитих аспеката везаних за управљање ризицима 
којима је изложено културно наслеђе у случају катастрофа. Организован је с циљем 
да се путем интердисциплинарног тренинга професионалци оспособе да:

• боље разумеју шта значи интегрисана процена ризика и како се ана- 
лизирају изложеност и могућа угроженост културног наслеђа услед 
дејства различитих непогода, било да су оне природне или да настају као 
последица људских активности, с аспекта њихове физичке, друштвено-
економске и политичке осетљивости;

• изграде интегрисани систем управљања ризицима од катастрофа којима 
је изложено културно наслеђе, а који би подразумевао инкорпорирање 
одређених мера предострожности и у урбано планирање;

• израде планове управљања ризицима за културно наслеђе, који би били 
компатибилни са општим плановима за ванредне ситуације;

• формирају међународну научну мрежу.
Курс се састојао од предавања, посета одређеним локацијама, радионица, 

дискусија, тимских пројеката и појединачних и групних презентација.6 На пет 
радионица које су организоване за време трајања обуке требало је да полазници 
на конкретним локалитетима идентификују слабости, процењују ризике на основу 
добијених информација о историји ранијих катастрофа, претходних радова и стичу 
искуство израде свих фаза плана. Посета културним добрима и обука донеле су 
још једно вредно искуство, то јест увид у све мере и поступке које је на конкретним 
добрима предузела једна развијена заједница коју често погађају катастрофе, 
било у циљу превенције било у циљу приправности. 

Превенција, приправност и општа начела ефикасне заштите 
Под превенцијом се подразумевају оне активности које се предузимају у 

циљу да се спрече или смање негативне последице дејства разних природних 
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појава и људских активности, на људе, околину и у овом случају на културна 
добра. За земље у развоју превенција је од круцијалног значаја, али и најтежа 
за промоцију и примену. Односи се на две врсте активности: идентификацију 
опасности и процену рањивости. Означава све врсте мера које се предузимају 
у циљу елиминисања узрока који наслеђе чине рањивим на дејство катастрофа.

Приправност се, са друге стране, односи на мере којима се осигурава 
организована мобилизација људи, средстава, опреме и материјала за делотворну 
помоћ кад дође до нежељене опасности, другим речима на изградњу капацитета 
за ефикасан одговор како би се смањили негативни утицаји. 

Ефикaсна заштита културног наслеђа у случају катастрофа лежи управо 
у благовременом планирању и припреми. То би значило да се на време 
идентификују све вредности наслеђа, процене ризици којима су те вредности 
изложене, предузму превентивне мере за смањење рањивости наслеђа и извр- 
ше припреме за благовремени и ефикасан одговор и опоравак. Ове мере 
проистичу из интегрисане процене ризика. Ова процена се ради у неколико фаза 
које подразумевају идентификацију и анализу ризика, израду и избор сценарија 
и евалуацију ризика да би на крају уследило дефинисање приоритетних мера за 
смањење ризика.

За добро дефинисање проактивних мера, поред добре процене ризика, 
веома важно је и израдити добар сценарио. Сценарији су предвиђања о томе 
како настаје катастрофа и како ће се у одређеном временском периоду након 

НИВО РЕАКЦИЈЕ ЛОКАЛНИ (ТЕРЕН) ОПШТИНСКИ РЕГИОНАЛНИ НАЦИОНАЛНИ

ПРИПРАВНОСТ

1. Смањити ризик

2. Јачање отпорности

3. Благовремено упозорење

4. Развијен план реакције

РЕАКЦИЈА

5. Доступан план реакције

6. Тим конзерватора

ОБНОВА

7. Ублажавање

8. Реконструкција

9. Поновно успостављање и  
     побољшање приправности

Табела 1. Mере по фазама
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ње одвијати ситуација, нпр. недељу дана од њеног почетка. Не подразумева 
само набрајање могућих узрока и последица већ описивање одређеног „следа 
догађаја“, који би могао за одређено време да доведе до катастрофе. Пише се 
неколико алтернативних сценарија с циљем да се процене различите опасности 
и њихов потенцијални утицај на разне компоненте културног добра. Приликом 
њиховог вредновања, бројчано се оцењује вероватноћа да се сценарио оствари, 
размера штете, као и степен губитка вредности, аутентичности, интегритета и 
одрживости културног добра који би проистекао из катастрофе. Писање сценарија 
помаже да се стварно сагледају сви потенцијални ризици и одреде приоритетне 
акције које би водиле смањењу изложености културног добра тим ризицима.7 

Ублажавање последица / смањење ризика подразумева предузимање 
проактивних мера како би се спречила оштећења културних добара или уклонили 
односно минимизирали потенцијални извори опасности на стратешком нивоу 
(закони, подзаконска акта, општи планови и стратегије...), нивоу физичког планирања 
(намена земљишта, саобраћај, изградња) на техничком нивоу (конструкција 
и материјали) и на нивоу одржавања и мониторинга. Цела ова процена и све 
проактивне мере саставни су део плана управљања ризицима од катастрофа за 
културно наслеђе. Мере се планирају за културно добро у целости тј. споменик, 
покретна културна добра у њему, људе, околину. Ефикасност ових планова зависи 
од њиховог интегрисања у опште планове заштите у случају катастрофа.

Важни предуслови за израду доброг плана  
и ефикасне заштите – искуства 

За израду доброг плана управљања ризицима потребна је добра и исцрпна 
документација која представља неисцрпни извор учења и унапређења постојећег 
знања. Јасно документована својства културног добра, његови значајни атрибути 
и историја одговора и акција предузетих током ранијих катастрофа омогућавају 
одговарајуће планирање, реаговање и опоравак од катастрофе. Сврха оваквих 
информација је у утврђивању приоритета за заштиту културног добра и 
усмеравају припаднике ватрогасних и јединица цивилне заштите да пажљиво 
поступају на осетљивим подручјима у одговору на хитне случајеве. Детаљна 
и јасна евиденција инвентара омогућава контролу, прикупљање и по потреби 
обнову истог. Ваљаност процене ризика и планирања мера заштите такође зависи 
од увида у историју свих претходних догађаја, последица по културна добра, 
предузетим мерама за санирање штете, о пропустима, али и добрим странама 
претходног реаговања. Могућност увида зависи од постојања одговарајуће 
документације, прегледне и лако доступне, која на тај начин омогућава да се 
лекције прошлости искористе за планирање будућности. Ажурна документација 
о културном добру потребна је и за планирање дугорочних и краткорочних мера 
опоравка и предузимање свих неопходних акција. Да би била расположива и 
употребљива, неопходно је осигурати њену безбедност (тј. треба је израђивати у 

Превенција и приправност на ризик – искуства
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више примерака и складиштити на неколико локација); поузданост (да се не ради 
само о архивским пројектима, већ о прецизним и тачним пројектима изведеног 
стања са јасно назначеним свим изведеним радовима) и лаку доступност. И као 
што је у фази планирања потребно изучавати постојећу документацију, неопходно 
је и све фазе и акције документовати приликом нових катастрофа, како би се та 
искуства могла користити убудуће. 

Израда сценарија, не подразумева пуко набрајање могућих догађаја и 
последица, већ се сагледавањем реалне ситуације на терену осмишљава 
вероватни ток догађаја у одређеном временском периоду, с циљем да се 
планираним мерама одговори на реална очекивања у складу с реалним 
могућностима. Једно је и да се ватрогасне службе не могу увек ослонити на 
рад хидрантске мреже за гашење пожара. Зато су за заштиту бројних културних 
добара у Кјоту планирани и алтернативни извори воде и за ту сврху су изграђени 
бројни резервоари за воду који омогућавају доступност воде за гашење пожара и 
када водоводна мрежа није у функцији. (сл. 1) Ови резервоари с водом су обично 
повезани и са системима и опремом за заштиту од пожара унутар културних 
добара, која је махом пројектована и инсталирана на начин којим је минимизиран 
њихов негативан утицај на вредности наслеђа. (сл. 2) Програми редовног 
одржавања објекта употпуњују се и мерама за смањење и ублажавање ризика 
проистеклих на основу свеобухватне анализе свих могућих људских и природних 
извора пропадања и губитка и процене ризика који носе. 

Значај благовременог формирања тима за ванредне ситуације истакнут је у 
радионици која је носила назив: Приправност у случају опасности и процедуре 
у случају опасности, чији је циљ био да укаже на низ различитих мера које треба 

Слика 1. Изнад Кијомизу-дера храма (Kiyomizu-dera temple), културног добра уписаног 
на Листу светске културне баштине, изграђен је резервоар за воду који омогућава 

доступност воде за гашење пожара и у случају квара или оштећења водоводне 
мреже, који су могући за време катастрофа
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да се предузму како би се обезбедио адекватан одговор у случају опасности, 
важност јасно дефинисаних процедура и координисаних веза међу члановима 
тима као и са екстерним службама за реаговање у ванредним ситуацијама. Тим 
за реаговање у ванредним ситуацијама (спасилачки тим) треба у свом саставу 
да има чланове који ће на основу својих умећа и способности бити задужени 
за: координацију, безбедност, администрацију и финансије, односе с медијима, 
културно наслеђе (поправке и реконструкцију, као и спасавање колекција или 
фрагмената), природно наслеђе и слично. Важно је да међу члановима тима 
постоји добра координација и да су сви добро упознати са својим улогама и 
одговорностима. Сви чланови оформљених тимова за културна добра пролазе 
редовну обуку и вежбе симулације како би се проверила и утврдила њихова 
оперативна ефикасност. Сваки члан има своју замену ако из непредвиђених 
разлога не буде у стању да се у случају опасности придружи тиму. Значајно је 
у плану јасно дефинисати командну структуру и процедуру да би се осигурао 
ефикасан одговор у случају опасности. Тим треба да има добру и чврсту 
повезаност са ширим системом за реаговање у случају опасности: с локалном 
полицијом, ватрогасцима, здравственим службама, органима власти, пре свега на 
локалном нивоу, и планерским службама. Успостављање ових веза је важно јер 
правовремено успостављене и ојачане везе могу утицати да у случају катастрофе 
те службе посвете посебну пажњу културном наслеђу. Задатак тима је и да 
успостави добру везу с локалном заједницом и волонтерима и да користећи 
медије подиже свест јавности о значају културног наслеђа и потреби да му се у 
опасности и угрожености посвети потребна посебна пажња. Власници односно 
корисници културних добара директно се укључују у израду планова управљања 

Слика 2. Резервоари с водом, као алтернативни извори воде, повезани су и са 
опремом за гашење пожара дизајнираном тако да се се што боље уклопи са 

околином. Локална заједница се подстиче да ову опрему користи и за свакодневне 
активности, заливање башта и сл.
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ризицима, јер они представљају прву линију одбране и реаговања у хитним 
ситуацијама. Њиховим укључивањем у израду планова управљања повећава се 
њихово разумевање сврхе предложених мера и ефикасност у случају реаговања. 
Такође, њихово знање и искуства као корисника добара доприносе и бољој изради 
плана управљања, благовременом повезивању с тимом за ванредне ситуације. 

Планови управљања ризицима треба да садрже и све мере које омогућавају 
брз и адекватан одговор после катастрофе. Једнa од тих јесте брзо и ефикасно 
обележавање локације културног добра и адекватна процена штете од стране 
квалификованих конзерватора искусних у проценама штете након катастрофе, 
на које се могу ослонити формирани тимови за ванредне ситуације. Лаици, па 
и стручњаци који у оштећеном објекту не разумеју вредност културног добра, 
на основу видљивих оштећења могу сматрати да је опоравак или немогућ, или 
прескуп. Зато план управљања ризицима треба да садржи и списак експерата 
који могу брзо да изврше адекватну процену, која по правилу треба да садржи 
и препоручене мере за хитну стабилизацију и заштиту културног добра. Планом 
треба предвидети и буџетска средства потребна за једну такву интервенцију.8

Закључак
Предузимање мера којима се смањује обим штете коју проузрокује нека 

катастрофа доводи до смањења материјалних издатака нужних за опоравак од 
исте, а пракса је небројано пута потврдила да је износ средстава уложених у 
превенцију увек мањи од оног потребног за санацију. Када је реч о културним 
добрима, неки губици су ненадокнадиви. И из једног и из другог разлога, неопходно 
је планирати и предузимати превентивне и друге мере.

За ефикасно планирање потребно је постојање добре документоване базе 
разних података (о добру, о несрећама, о већ изведеним радовима на добру или 
околини у циљу санирања последица ранијих катастрофа), добро разумевање 
фактора ризика и сагледавање свих потребних мера, стратегија и нивоа 
деловања. Потребна је добра валоризација, идентификација и документација 
свих вредности наслеђа, уз јасно дефинисање приоритета. Потребна је свест 
о потреби предузимања мера, о потреби израде плана, затим мотивација 
и преданост, обука и периодичне вежбе, којима ће се јачати приправност и 
спремност на ризик. План управљања не сме бити документ који ће завршити 
на некој полици, већ процес који се мења и развија с временом и искуством. Сви 
планови управљања ризицима морају бити специфични за одређену ситуацију, 
али се морају развијати кроз опште смернице припремљене на основу искуства 
широм света које су дате у разним званичним публикацијама.9 Важно је учити се 
на лекцијама из прошлости. Такође, успех плана неће зависити од доступности 
новца, већ од сваког појединца и од колективне преданости свих укључених 
људи.10 Конзерваторе треба оспособити да раде с корисницима добара, локалном 
заједницом, управама и урбанистима како би се решили проблеми и развиле 
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стратегије очувања адекватне локалним потребама, могућностима и средствима. 
Зато подизање свести и организовање обуке остаје и даље један од приоритетних 
циљева у овој области. 
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РИЗИЦИ КОЈИ ПРЕТЕ НАШЕМ АРХИВСКОМ БЛАГУ

Апстракт

Архивска грађа чини део нашег културног наслеђа и наша је обавеза да га 
заштитимо од ризика. Бројни су узроци који могу да доводу до пропадања архивске 
грађе: вода, ватра, светлост, микроорганизми, глодари, човек... Сваки од ових узрока 
може да оштети архивску грађу у већој или у мањој мери. Који ризици представљају 
већу претњу за одређено културно добро, зависи превасходно од врсте материјала 
од којих је то добро сачињено. Сходно томе, највећи ризик за архивску грађу (која је 
најчешће сачињена од папира), представља ватра. Међутим, пракса је показала да 
у Србији ватра није узрок који најчешће доводи до пропадања архивске грађе, већ 
вода. Узрок који најчешће доводи до оштећења културног добра у одређеној средини, 
поред материјала од којих је то добро сачињено, зависи од специфичних услова/
карактеристика средине у којој се добро чува или налази, од (не)постојања закона 
и/или подзаконских аката из области културног наслеђа или сродних области, као 
и од њиховог (не)адекватног примењивања, од нивоа свести одговорних лица или 
лица која се директно баве управљањем културним добрима, о вредности културног 
наслеђа и неопходности да се на њеном очувању перманентно ради. 

У раду се наводе и анализирају ризици који угрожавају културно наслеђе у 
целини, архивску грађу као део културног наслеђа, као и ризици који су најчешћи 
узроци пропадања и губитка вредности архивске грађе у Србији.

Кључне речи: културно наслеђе, архивска грађа, ризик, узрок

351.853(497.11)
005.334:7.025

47



Snežana Petrov, Molecular Biologist and Physiologist Higher Conservator
Archive of Serbia, Belgrade, Serbia, s.petrov@archives.org.rs

THE RISKS THAT THREATEN OUR ARCHIVAL TREASURE

Abstract

Archives form part of our cultural heritage and it is our obligation to protect it from any 
risks. There are numerous causes that can lead to deterioration of archives: water, fire, light, 
microorganisms, rodents, humans, etc. Each of these causes can more or less damage 
the archives. Which risks present a bigger threat for a particular cultural good depends 
primarily on the type of material from which the good is made. Therefore, the biggest risk 
for the archives (which is most often made from paper) would be the fire. However, practice 
shows that the fire is not the cause that most often leads to deterioration of archives in 
Serbia, but rather water. The cause that most often leads to the damage of cultural goods 
in a certain environment depends, as mentioned before, on the type of material from which 
the good is made, then from specific conditions/characteristics of the environment in which 
the good is preserved and kept, the (in)existence of laws and/or regulations in the field 
of cultural heritage or similar fields, as well as from their (in)adequate enforcement, the 
level of consciousness of the responsible persons or persons who are in direct business 
of managing valuable cultural goods and cultural heritage, and the necessity to constantly 
work on their preservation.

This article cites and analyses the risks that threaten the cultural heritage as a whole, 
the archives as the part of the cultural heritage, as well as the risks that are most common 
causes of deterioration and loss of value of the archives in Serbia.

Keywords: cultural heritage, archives, risk, cause
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Увод
Културно наслеђе има непроцењиву вредност за државу и народ који у њој 

живи. Значајно је за културу, историју, науку и друге области једне земље. Због 
свог значаја и вредности, обавеза је државе, институција, установа, али и сваког 
појединца – да културно наслеђе чува и штити од различитих ризика који могу да 
га угрозе, да му смање вредност, да га оштете и униште. Архивска грађа, поред 
значаја какав има остало културно наслеђе, има значај у остваривању права и 
обавеза правних и физичких лица, као и за несметано функционисање и текући 
рад државе и државних органа, што је разлог више за њену перманентну заштиту.

Општа подела ризика 
Сви ризици који могу угрозити културно наслеђе у најширем смислу могу 

се поделити у две групе: 1. катастрофални ризици и 2. кумулативни ризици. 
Катастрофални ризици су заправо ризици који се јављају у ванредним ситуацијама 
и по правилу се појављују ретко, изненада. Тешко их је предвидети и доводе 
до великих губитака у кратком временском периоду. Катастрофални ризици се 
не могу избећи, али се њихово неповољно дејство на културно наслеђе може 
ублажити или избећи израдом и применом свеобухватног и делотворног плана 
заштите културног наслеђа у ванредним ситуацијама. 

С друге стране, кумулативни ризици су ризици који се јављају у редовним 
ситуацијама, ризици који су увек присутни. Настају услед услова у којима се 
културно наслеђе чува, користи, излаже, транспортује, а који могу неповољно 
да утичу на наслеђе и да доведу до његовог пропадања и губитка вредности. 
Ризици који су свеприсутни, добро су познати и могу се потпуно избећи применом 
одређених мера, мера превентивне конзервације. За разлику од катастрофалних 
ризика, кумулативни ризици делују веома споро и потребно је да прође извесно 
време како би њихов штетан ефекат био видљив. Због постепеног и спорог 
дејства, ефекат кумулативних ризика дуго времена остаје скривен и голим оком 
невидљив и неретко се дешава да се њихово штетно дејство на културно наслеђе 
занемари, превиди, а мере превентивне заштите не примењују као непотребне, 
сувишне. Када у таквим ситуацијама после дужег времена деловање кумулативног 
ризика постане видљиво, оштећења културног наслеђа по тежини често личе на 
она изазвана катастрофалним ризицима.

Подела ризика према врсти опасности
Поред поделе ризика на катастрофалне и кумулативне, постоји подела ризика 

према врсти опасности. Подела је извршена према опасностима чије је примарно, 
непосредно деловање на наслеђе одговорно за оштећење и пропадање културног 
добра, без обзира да ли је ризик катастрофалан или кумулативан. Ризици према 
врсти опасности су: ризик од физичких опасности, крађа/вандализам, ватра, вода, 
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штеточине, загађивачи, светло и УВ зрачење, неадекватна температура, неадекватна 
влажност и дислокација. Различити ризици различито делују на различите врсте 
културног наслеђа. Дејство ризика на културно наслеђе превасходно зависи од 
материјала од којег је културно добро направљено, те материјали који улазе у састав 
културног наслеђа диктирају начин његове заштите од ризика.

Дејство ризика на архивску грађу
Архивска грађа је највећим делом сачињена од папира. Поред папира, 

у састав архивске грађе могу ући пергамент, папирус, разна растворна и 
нерастворна средства за писање и сликање, воштани и други печати, кожни и 
платнени повези и друго. Папир – као основни материјал од којег је сачињена 
архивска грађа – веома је осетљив и подложан неповољном дејству свих врста 
ризика, у већој или мањој мери.

Ризик од физичких опасности

Физичке опасности представљају све оне опасности које примарно доводе 
до механичких оштећења архивске грађе, до цепања, савијања, гужвања, али 
не доводе до губитка података/текста који су носиоци вредности архивске грађе. 
Ова оштећења нису прогресивна и пропадање грађе траје само док траје дејство 
ризика, те ова врста ризика у глобалу доводи до лаких оштећења и незнатног 
губитка вредности архивске грађе, осим у случају када дође до губитка једног или 
више делова, што представља тешко оштећење и велики губитак вредности. У 
физичке опасности које угрожавају архивску грађу у Србији убрајају се земљотрес, 
клизишта, статика зграде и руковање архивском грађом. Ризик од земљотреса, 
клизишта и неодговарајуће статике зграде у Србији постоји, али је њихов 
примарни ефекат на архивску грађу занемарљив и може се избећи адаптацијом 
објекта, изградњом сеизмолошки стабилних објеката, набавком полица које 
умањују могућност рушења грађе и обавезним паковањем грађе у заштитне кутије. 
Код поменутих ризика већу опасност по грађу представљају секундарни ризици, 
који се у овим случајевима често јављају као последица оштећења структуре 
зграде, а то су поплаве изазване пуцањем цеви и пожари изазвани кваровима 
на електроинсталацији. Ризик од неправилног руковања грађом је присутан увек 
када се рукује грађом и директно је везан за непажљиво, несавесно и нестручно 
понашање одговорних лица и појединаца. Као и код осталих физичких фактора, 
оштећења су углавном лака, а губитак вредности незнатан. Ризик од неправилног 
руковања се може умањити савесним и одговорним понашањем, обуком 
одговорних лица и појединаца и надзором над коришћењем грађе.

Крађа/вандализам 

Крађа или вандализам се могу догодити у оквиру оружаног сукоба или у 
мирнодопској ситуацији. Ризик од појаве оружаних сукоба у Србији није занемарљив, 
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а оштећења архивске грађе могу настати као последица ваздушних напада или 
напада непријатељске војске и цивила, односно као последица оштећења и рушења 
зграде, подметања пожара и бомби и крађе архивске грађе. У Србији не постоји 
довољно развијена свест о значају и вредности архивске грађе, те је појава крађе и 
вандализма у мирнодопској ситуацији ретка. Тежина оштећења у оба случаја зависи 
од врсте напада и брзине реаговања приликом спасавања, а губитак вредности 
може бити од незнатног (лака механичка оштећења) до потпуног (крађа). Оружани 
сукоб се може предвидети и у том случају је потребно архивску грађу изместити 
на тајну, раније припремљену локацију. Вандализам у мирнодопској ситуацији 
је непредвидив и може се спречити само повећањем безбедности зграде: видео-
надзором, физичким обезбеђењем, контролисаним приступом депоу, постављањем 
заштитних решетки. 

Ватра 

Због природе материјала који улази у састав архивске грађе, ватра 
представља највећу опасност за архивску грађу. Настала оштећења су увек 
тешка, било да је грађа потпуно страдала у ватри или је тешко оштећена од 
високе температуре изазване ватром, а губитак вредности је велики (потамнео, 
крт папир) до потпуног (изгорела грађа). Постоји могућност настанка и 
секундарних оштећења уколико се ватра гаси водом. Пожар може настати ван 
архива (шумски пожар, пожар на објекту у близини архива), па се проширити 
на архив или може настати у самом архиву као последица неисправних 
електроинсталација, непажљивог и неодговорног понашања појединаца или као 
део намерне саботаже. Вероватноћа појаве пожара је у директној вези с узроцима 
његовог настанка. Ризик од пожара се може умањити употребом ватроотпорних 
материјала у изградњи и опремању зграде, инсталирањем система за аутоматску 
дојаву и гашење пожара, постављањем хидраната и противпожарних апарата, 
обуком запослених, редовним одржавањем електроинсталација, пажљивим и 
одговорним понашањем појединаца и слично. Пожар настаје изненада и веома 
се брзо шири, те не оставља довољно времена за реаговање и измештање грађе. 
Из тог разлога ризик од пожара се може умањити само спречавањем настанка и 
ширења пожара применом превентивних мера.

Вода 

Грађи прети oпасност од поплава које настају ван архива или у архиву. 
Поплава ван архива може настати услед изливања реке, подизања подземних 
вода, обилних атмосферских падавина и слично. Треба напоменути да је у 
Србији веома ретка појава поплава које би могле да угрозе грађу смештену 
на спратовима, те је углавном угрожена само архивска грађа у подруму и 
приземљу зграде. Поплава у архиву настаје као последица квара на водоводној 
инсталацији и једнако су јој изложени депои на свим спратовима. Вероватноћа 
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појаве оваквих поплава зависи од одржавања инсталација, као и од присуства/
одсуства инсталација у зидовима депоа. Вода изазива читав низ различитих 
оштећења на грађи: папири се деформишу, механички слабе и слепљују се, 
мастило се разлива, долази до развоја микроорганизама. Оштећења од воде 
су веома тешка и прогресивна и захтевају хитно реаговање. У поплави може да 
се оштети и грађа која није директно погођена водом, већ се налази у условима 
повишене влажности ваздуха која је изазвана поплавом. Уколико се брзо реагује, 
губитак вредности је занемарљив, осим у случају растворног мастила, када може 
да буде значајан или чак потпун. Неблаговремено реаговање доводи до развоја 
микроорганизама и прогресије оштећења, што доприноси значајном или потпуном 
губитку вредности. Ризик од поплаве се може умањити лоцирањем архива ван 
ризичног подручја, редовним одржавањем канализационог система, набавком 
пумпе, постављањем депоа са грађом на високо приземље и спратове, редовним 
одржавањем инсталација и стављањем ван функције оних које пролазе кроз 
зидове депоа. Поплава настала ван архива настаје изненада, али често оставља 
довољно времена за реаговање (измештање грађе), пре него што захвати архив. 
Поплава настала у архиву се углавном примети касно, када је већ дошло до 
оштећења грађе, те је превентива једино решење.

Штеточине

Штеточине које могу да угрозе архивску грађу су глодари, инсекти и 
микроорганизми. Вероватноћу појављивања глодара у депоу повећава близина 
обрадивих поља, центра града и депонија, присуство хране у депоу и друго. 
Глодари на више начина могу да оштете грађу: користе је као храну и за прављење 
гнезда или по грађи излучују киселе екскрете (урин). Вероватноћу појаве инсеката 
у депоу повећава прашина (неадекватна хигијена), густо збијена грађа и тврди 
повези. Оштећења су механичка у виду тунела кроз повез и књижни блок. 
Уколико се благовремено примете, оштећења су лака. Уколико се не примете 
на време, оштећења могу бити средња или чак тешка. Губитак вредности у оба 
случаја сразмеран је тежини оштећења. Ризик од глодара и инсеката се може 
умањити превентивном дератизацијом и дезинсекцијом, контролом критичних 
места (мрачни забачени углови), одржавањем хигијене депоа. Појава глодара и 
инсеката углавном остаје непримећена неко време, те је превентива неопходна. 

Споре микроорганизама су увек присутне у ваздуху, а њиховом развоју 
доприноси у највећој мери повишена влажност ваздуха, затим неадекватна 
циркулација ваздуха између полица, густо збијена грађа и прашина. 
Микроорганизми стварају површинске наслаге на папиру, луче пигменте и киселе 
продукте који оштећују папир, а неки од њих се хране мастилом или целулозом. 
Оштећења од микроорганизама су веома тешка и прогресивна су, а губитак 
вредности, пропорцијално дужини развоја микроорганизама, може бити незнатан 
до потпуног. На умањење ризика од микроорганизама највише утиче одржава- 
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ње релативне влажности ваздуха у дозвољеним границама (испод 65%), затим 
адекватна циркулација ваздуха у депоу, редовно чишћење депоа, правилан 
смештај грађе, превентивна дезинфекција депоа.

Загађивачи 

Загађивачи који представљају ризик за архивску грађу су аерозагађивачи и 
прашина. Оштећења од аерозагађивача су присутна код архива који се налазе 
у индустријским зонама или градским срединама. Оштећења се појављују на 
местима где су аерозагађивачи у директном контакту са грађом и то су најчешће 
маргине листова. Грађа тамни, постаје крта и склона механичким оштећењима. 
Оштећења су лака или средње тешка, а губитак вредности је пропорционалан 
тежини оштећења. Заштита грађе од аерозагађивача се постиже изградњом 
архива ван ризичних подручја и обавезним паковањем грађе у архивске кутије и 
друге заштитне омоте који спречавају директан контакт аерозагађивача и грађе. 
Ризик од прашине директно зависи од чишћења депоа, као и од количине прашине 
у ваздуху (близина индустријске зоне, силоса, рудника). Оштећења могу бити 
директна (таложење прашине на грађи) и индиректна (развој микроорганизама 
и инсеката). Оштећења настала дејством прашине су углавном лака и нису 
прогресивна, осим у случају индиректних оштећења. Губитак вредности је у 
складу с тежином оштећења и углавном је незнатан. Ризик се умањује редовним 
одржавањем хигијене депоа.

Светлост и УВ зрачење 

За несметан рад у депоу, неопходна је светлост, природна или вештачка, те 
је ризик од ње увек присутан. Посебно је овом ризику изложена грађа настала 
на папиру лошег квалитета, неупакована грађа, као и грађа која се излаже или 
користи. Светлост оштећује грађу директним деловањем. Папир тамни, постаје 
крт и подложан механичким оштећењима, а мастило бледи. Услед промене боје 
папира и мастила, смањује се читљивост. Оштећена могу бити лака, средња и 
тешка, зависно од дужине деловања ризика и површине на коју светло делује. 
Губитак вредности је сразмеран тежини оштећења. Уколико мастило потпуно 
избледи, губитак вредности је потпун. Ризик од светлости се може умањити 
паковањем грађе у заштитне омоте, постављањем заштите од сунчеве светлости 
на прозоре, употребом вештачког светла одређене врсте и интензитета (светло 
без фотохемијског дејства или са заштитним маскама), ограниченим коришћењем 
и излагањем грађе или коришћењем и излагањем копија докумената и друго.

Неадекватна температура 

Ниска температура нема директно негативно дејство на архивску грађу, чак се 
снижавањем температуре сви процеси пропадања у папиру успоравају. Индиректно, 
снижавањем температуре повећава се влажност ваздуха. Такође, нагла промена 
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температуре (преношење грађе из хладног депоа у топлу читаоницу, изложбену 
салу, канцеларију), убрзава процес старења и доводи до деформисања папира. 
Настала оштећења су углавном лака, а губитак вредности незнатан. Температура 
виша од оптималне јавља се у летњем периоду у депоима смештеним у поткровљу, 
у депоима с неадекватном термоизолацијом или као последица пожара. Висока 
температура нема директно негативно дејство на архивску грађу, осим што убрзава 
хемијске процесе у папиру. Индиректно, висока температура снижава релативну 
влажност ваздуха, што зависно од дужине деловања доводи до незнатних, лаких 
или средњих оштећења грађе. Висока температура у комбинацији с високом 
влажношћу доводи до брзог развоја микроорганизама и веома тешких оштећења. 
Веома висока температура присутна је у депоима које је захватио пожар, о чему 
је већ било речи. Губитак вредности је незнатан, осим у случају комбинације 
високе влажности и високе температуре, као и веома високе температуре изазване 
пожаром. Ризик од неадекватне температуре се умањује одржавањем температуре 
у оптималним границама: измештањем депоа из поткровља, термоизолацијом 
зграде, уградњом клима-уређаја, заштитом од пожара.

Неадекватна влажност 

Ниска влажност се обично јавља током дугих и топлих лета, или у зимском 
периоду у депоима с централним грејањем. Ниска влажност (испод 40%) доводи 
до оштећења само ако је присутна у веома дугом временском периоду. Тада 
долази до исушивања папира, који затим постаје крт и подложан механичким 
оштећењима, а губитак вредности је делимичан. Оштећења су израженија 
код грађе настале на папиру лошег квалитета. Повишена влажност се јавља 
најчешће у подрумским депоима, у зградама с неадекватном хидроизолацијом, 
у зградама лоцираним у близини реке, као и у депоима погођеним поплавом. 
Повишена влажност директним дејством доводи до деформисања листова, 
понекад и до слепљивања, или до разливања мастила. Ова оштећења су 
лака, у ретким случајевима средње тешка, а губитак вредности је незнатан или 
мали. Индиректно, повишена влажност доводи до развоја микроорганизама, 
чија су оштећења раније описана. Ризик од неадекватне влажности се умањује 
измештањем депоа из сутерена, хидроизолацијом објекта, уградњом клима-
уређаја, употребом одвлаживача и овлаживача ваздуха и друго.

Дислокација 

Ризик од дислокације се јавља уколико је грађа несређена, необележена, 
без сигнатуре, нарочито ако се као таква издаје и користи. Приликом коришћења 
несређене грађе може доћи до случајног враћања неког документа на погрешно 
место, или чак у погрешну кутију. Такође, уколико неки необележени лист случајно 
испадне из кутије, његово одлагање на право место је практично немогуће. 
Документ који је на неки од ових начина дислоциран, стављен на погрешно 
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место, веома се тешко проналази у огромној количини архивске грађе и може 
се сматрати изгубљеним. Губитак вредности дислоцираног, односно изгубљеног 
документа је потпун. Ризик се може умањити сређивањем грађе и неиздавањем 
несређене грађе.

Најчешћи ризици у Србији
Архивска грађа није увек изложена истим ризицима. Који ризик и којим 

интензитетом и учесталошћу ће деловати на одређену архивску грађу, зависи 
превасходно од услова/карактеристика локације на којој се архивска грађа налази 
у датом тренутку, односно од услова/карактеристика депоа, читаонице, изложбене 
сале, зграде архива и њене непосредне околине. Врста узрока, интензитет и 
учесталости деловања на одређену архивску грађу одређује начин заштите од 
истог. Потенцијално највећа претња архивској грађи јесте ризик од ватре. Баш 
из тог разлога је у свим архивима неопходна противпожарна заштита на високом 
нивоу. Одговарајућа противпожарна заштита је неопходна и у регистратурама, 
где архивска грађа настаје и чува се 30 година до предаје архиву. У пракси се 
показало да иако ватра представља највећу претњу за архивску грађу, она није 
најчешћи узрок пропадања исте. 

Према подацима Лабораторије за конзервацију и рестаурацију Архива Србије, 
од 2012. године до данас, конзерватори архива Србије су извршили стручни 
надзор над стањем грађе и условима чувања у 15 архива и 26 регистратура 
(табеле 1 и 2). У свим архивима у којима је извршен стручни надзор примећени су 
мањи или већи ризици везани за неадекватне услове чувања, од којих су најчешћи 
недовољан смештајни капацитет и недовољан број запослених на одржавању 
хигијене. Из тих разлога грађа је неадекватно смештена и изложена ризицима 
од механичких оштећења и прашине. Такође, у четири архива (у депоима) 
примећена је влага која представља директну претњу грађи. Велики број архива 
(13) нема адекватно упаковану грађу, што за последицу има различита механичка 
оштећења, оштећења од светлости и загађења. Ово је нарочито изражено код 
грађе упаковане у фасцикле (оштећења маргина) и грађе нестандардног формата. 
Чест проблем у архивима (5) јесте грађа која из регистратура долази у оштећеном 
стању, најчешће оштећена од воде, влаге и микроорганизама. У једном архиву 
грађа је украдена. Занимљиво је да грађа није украдена због значаја који има као 

Ризик Услови 
чувања

Смештај 
грађе

Оштећења из 
регистратуре Влага Крађа Укупно 

Број архива  
погођених ризиком 15 13 5 4 1 15

Табела 1. Број архива у којима је Архив Србије извршио редован стручни надзор 
над стањем грађе и условима чувања и у којима су оштећења грађе настала 

услед различитих ризика у периоду од 2012. године до данас
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културно наслеђе, већ је украдена како би се продала као стари папир у циљу 
остваривања минималне новчане добити, што јасно говори о непостојању свести 
појединаца о значају и вредности архивске грађе. Такође, треба поменути да су 
у малој мери, али у готово свим архивима присутна оштећења грађе изазвана 
неправилним руковањем корисника у читаоницама. Будући да се сви архиви 
суочавају с проблемом мањка запослених, укључујући и мањак запослених на 
сређивању и обради, у сваком архиву постоји несређена грађа, што оставља 
могућност губитка грађе услед дислокације. Карактеристика овог ризика је да не 
постоји могућност утврђивања да ли је до дислокације дошло и у којој мери, тако 
да је сређивање грађе и апсолутни изостанак коришћења грађе пре сређивања 
једини начин да се дислокација спречи.

Табела 2. Број регистратура које су се обратиле Архиву Србије 
за стручну помоћ услед оштећења грађе изазваних различитим 

ризицима у периоду од 2012. године до данас

Слике 1 и 2. Грађа оштећена од воде и микроорганизама 
доспела из регистратуре у архив

Ризик Поплаве Услови 
чувања

Поплаве + 
услови Пожар Укупно 

Број регистратура  
погођених ризиком 20 3 2 1 26

Регистратуре се Архиву Србије у највећем броју случајева обраћају за помоћ 
због страдања грађе у поплавама (22 од 26), како оним насталим ван регистратура 
тако и оним насталим у регистратурама. Иако готово све регистратуре имају 
велики проблем с неадекватним смештајним простором (недостатак смештајног 
простора, подрумски простор, поткровље, неуређен простор, влага, недостатак 
полица, неупакована грађа и друго), само њих пет је затражило помоћ. У овом 
временском периоду само се једна регистратура обратила за помоћ због пожара, 
који је вероватно био изазван несавесним понашањем појединца.
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Законски прописи у заштити архивске грађе од ризика
Адекватна заштита архивске грађе од ризика зависи превасходно од по- 

стојања одговарајућих законских прописа и њихове примене. Прописи који 
директно регулишу заштиту архивске грађе од ризика јесу План заштите у 
ванредним ситуацијама и Стручно упутство о превентивној заштити архивске 
грађе у архивима у Републици Србији. На основу Закона о смањену ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Службени гласник РС, бр. 
87/2018) сваки архив и регистратура су дужни да донесу План заштите у ванредним 
ситуацијама. План заштите у ванредним ситуацијама између осталог треба да 
обухвати План заштите архивске грађе у ванредним ситуацијама. За израду овог 
дела плана заштите нажалост у Србији још увек не постоје смернице1, те га архиви 
и регистратуре израђују према свом нахођењу и искуству, због чега ти планови у 
пракси обично нису у потпуности делотворни и не доприносе адекватној заштити 
грађе у ванредним ситуацијама. Закон о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 
71/94) ступио је на снагу пре више од 20 година. Међутим, тек недавно је почела 
израда Стручног упутства о превентивној заштити архивске грађе у архивима у 
Републици Србији, које би ове године требало да ступи на снагу. Недостатак овог 
упутства је тај што се оно односи само на архиве, али не и на регистратуре.

Непостојање адекватних прописа у области заштите архивске грађе од ризика 
управо је узрок честих проблема у заштити грађе од ризика, појаве оштећења и 
губитка вредности. Такође се поставља питање да ли ће архиви и регистратуре, 
када адекватни прописи буду постојали, бити у могућности да их у потпуности 
примене, имајући у виду да њихова примена захтева улагање знатних средстава, 
које архиви и регистратуре у већини случајева немају.

Позитиван пример представља заштита архивске грађе од пожара, која је на 
високом нивоу захваљујући одговарајућим прописима у овој области и њиховој 

Слике 3 и 4. Стање грађе и услови чувања у регистратури  
у Обреновцу после поплаве 2014. године
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ревносној примени, због чега су оштећења грађе од пожара у пракси све- 
дена на минимум.

Закључак
Архивска грађа у Србији изложена је различитим ризицима. Узрок неаде- 

кватног умањења одређених ризика јесте непостојање одговарајућих прописа 
у области заштите архивске грађе од ризика, који би обавезали архиве и 
регистратуре на примену мера превентивне заштите и заштите од ванредних 
ситуација, затим недостатак средстава за примену одговарајућих мера, као и 
недовољан број запослених на пословима чувања и управљања грађом. Услед 
штетног дејства ризика долази до оштећења грађе и губитка вредности, које је у 
Србији веома изражено. Једино су доношење одговарајућих прописа и њихова 
савесна примена, као и обезбеђивање финансијских средстава и ангажовање 
већег броја запослених на пословима очувања грађе, залог да ће архивска грађа 
бити заштићена од ризика и сачувана за будуће генерације.

Напомене 
1 Министарство културе и информисања је ангажовано на обуци стручњака и дефинисању 

смерница за израду Плана заштите непокретних културних добара у ванредним ситуацијама, те 
се ускоро може очекивати и почетак рада на смерницама за израду Плана заштите покретних 
културних добара (у које се убраја архивска грађа) у ванредним ситуацијама.

2 Petrović, R.: Preventivna konzervacija arhivske i bibliotečke građe, Društvo konzervatora Srbije, 
Beograd, 2015, 55–145.

3 Hödl, I.: Oštećenja na pisanom blagu: preventivne mjere i konzervacija u arhivima, bibliotekama i 
muzejima; Savjetnik za pravilni smeštaj i korišćenje arhivalija, u: Mogu li se još spasiti?, Istorijski arhiv 
Sarajevo, Arhiv Tuzlanskog Kantona, Sarajevo/Tuzla, 2006, 55–81.

4 Đardulo, A.: Zaštita i konzervacija knjiga, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 2005, 35–168.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА – ГЕНЕРАТОР КРИЗЕ АУТОРСКЕ АРХИТЕКТУРЕ 
И ПОТИСКИВАЊА НАСЛЕЂА У СРБИЈИ

Апстракт

Као контроверзан социоекономски феномен који радикалним просторним 
консеквенцама угрожава наслеђе свих претходних историјских периода, неолиберална 
глобализација је и у Србији за кратко време захватила све области културне 
надградње. Логика глобалног тржишног капитализма узрокује масовно претварање 
архитектонских објеката у маркетиншке репрезенте компанија и брендова, уместо у 
самосвојна ауторска остварења, потискујући традиционалне симболе националног 
идентитета у други план.

Упркос начелнoj дистанцираности према променљивим токовима друштвене 
збиље, глобализацијским преинакама су се, уз мања противљења, помирљиво 
прилагодиле и пратеће области архитектонско-урбанистичког стваралаштва, као што 
су стручна критика, универзитетска настава, музеолошка пракса, историографија 
и заштита културних споменика. Поготово је експанзијa глобалистичке идеологије 
градитељско наслеђе довела у изразито неравноправан положај у односу на 
наметнуте комерцијалне садржаје, који просторном, висинском и пластичком 
доминантношћу обезвређују његов темељан цивилизацијски статус. Пошто 
се кулминација глобалистичких интерполација у нас тек очекује по завршетку 
најкрупнијих урбанистичких подухвата, још увек се не може измерити штета која се 
наноси визуелном идентитету градова Србије. 

У домаћој теорији заштите културних споменика изнете су одређене резерве 
према глобализујућим преинакама урбаног ткива, али се у њима пре трага за 
одрживим начинима прилагођавања том неконтролисаном процесу, уместо што се 
предлажу мере његовог системског обуздавања.

Кључне речи: глобализација, Србија, ауторска архитектура, наслеђе, заштита
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GLOBALIZATION - A GENERATOR OF THE CRISIS OF AUTHORIAL 
ARCHITECTURE AND THE SUPPRESSION OF HERITAGE IN SERBIA

Abstract

As a controversial socio-economic phenomenon that radical spatial sequelae begins to 
endanger the legacy of all previous historical periods, neo-liberal globalization has in Serbia 
for a short time captured all areas of cultural upgrading. Hence, the logic of global market 
capitalism has caused the new architectural objects to become massively transformed into 
the marketing representations of companies and "brands", rather than into self-created 
authorial creations, by pushing the traditional symbols of national identity into the shadow.

In spite of the principle distance to the changing trends of social reality, with a few 
exceptions, the accompanying areas of architectural and urbanistic creativity, such as 
professional and scientific critique, university teaching, museological practice, historiography 
and the protection of cultural monuments, were also accommodated in a peaceful manner. 
Especially the expansion of the globalist ideology, the architectural heritage has led to a highly 
unequal position in relation to imposed commercial contents, which undermine its fundamental 
civilization status by spatial, altitude and plastic dominance. Since the culmination of globalist 
interpolation is only expected after the completion of the most extensive urban projects, the 
damage to the visual identity of the cities of Serbia can not yet be measured.

In the domestic theory of the protection of cultural monuments certain reservations 
have been made to the globalizing changes in urban tissue, but they are sought for 
sustainable ways of adapting to this uncontrolled process, instead of suggesting measures 
of its systemic restraint.

Keywords: globalization, Serbia, authorial architecture, heritage, protection
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Као контроверзан социоекономски феномен који радикалним просторним 
интервенцијама угрожава наслеђе свих претходних историјских раздобља,1 
неолиберална глобализација и у Србији подстиче развој наднационалне 
архитектонске културе. Готово да нема новоизграђеног објекта на којем тај све- 
прожимајући процес, наметнут споља и усвојен без одлучнијих отпора, не 
оставља препознатљив траг – у функцији, конструкцији, облицима, положају или 
значењу.2 Упркос оправданим филозофским стрепњама од „насиља глобалног“,3 
због комуникацијских, а делом и материјалних погодности које им прилагођавање 
том цивилизацијском усмерењу доноси, већина пројектаната прихвата његов 
рестриктиван нормативни систем, док му се критичка мањина доследно опире у 
областима у којима није успоставио идеолошку контролу.4

Паралелно развијан у стваралачком и епигонском облику, глобализам 
поспешује квалитативну неуједначеност домаће архитектонске продукције. 
Креативне ауторе подстиче на транскултурална тумачења глобалних разлика, 
док медиокритетску већину усмерава ка естетски поједностављеним, али 
маркетиншки исплативим склоповима.5 Превасходно репрезентујући престижне 
компаније и „брендове“,6 комерцијализовани глобалистички „мејнстрим“ одбија 
просвећенију публику, склону уметничкој интерпретацији архитектуре.

Схватајући мултикултурализам као идеолошки параван за успостављање 
светске доминације, антиглобалисти наднационалним финансијским елитама 
приписују тежњу за апсолутном контролом над свим сферама друштва, која 
се путем суптилних, а неретко и огољених притисака перманентно проширује 
ослањањем на енормне материјалне и кадровске ресурсе. Поред тога што правце 
одрживог развоја одређују према властитим тржишним интересима, уобличавају 
и подобан архитектонски оквир послушничке масовне културе. У државама које 
се опиру њиховој хегемонији, успостављају механизме активног пропагандног 
утицаја, не либећи се да изазову крупне економске и друштвене потресе.7 
Креирајући градитељске садржаје уз све значајније учешће домаћег капитала, 
лишен стратешке социјалне одговорности,8 глобализам и у Србији подстиче 
економску неравноправност, уместо да је ублажава.

Ефикасно преуређујући урбану стварност, глобалне елите углавном остају 
анонимне. Пошто немају једног лидера и главни центар, њихова визуелна 
култура се не може персонализовати и локализовати. Будући да њихов 
тржишни огранак почива на култу престижних „брендова“, чији раст некритички 
подржавају најшири слојеви конзумената, немају ни потребу за оправдавањем 
прагматичних стратегија. Исто важи и за политичко језгро глобализације које 
финансијским и дипломатским притисцима контролише рад међународних 
институција. У неравноправној констелацији, критички друштвени покрети остају 
маргинализовани, задржавајући право да „демократски протестују“, односно да 
„након победе на изборима примењују алтернативне стратегије“.
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Суочено са експанзијом шпекулантског капитала који ефикасно брише 
границе држава и култура,9 градитељско наслеђе се и у Србији нашло на удару 
неолибералних преиначавања. Запостављено и угрожено, повлачи се пред 
глобалистичким „мејнстримом“, којим се симулира транскултурални дијалог. 
Иста судбина задесила је и ауторску архитектуру, чији стваралачки потенцијали 
опадају фаворизовањем тржишних критеријума над уметничким.

Пошто развој градитељског стваралаштва примарно зависи од инвеститорске 
иницијативе, удружења српских архитеката се нису радикалније супротставила 
творцима „нове урбаности“10 како не би изгубила темељан ослонац стручног 
деловања. Отуд је тек стваралачка мањина у неравноправној борби с либералном 
клијентелом успела да очува право на ауторски израз.11 Са истим проблемима 
суочавају се и архитекти из осталих средина, више или мање укључени у 
креирање уједначеног просторног окружења.

Уздигнут на ниво пожељног „мејнстрима“, комерцијализовани смер архи- 
тектонског глобализма, који подржава већина пројектаната, незаустављиво 
ревидира визуелни идентитет српских градова. Будући да његова концептуална 
логика следи критеријуме тржишно исплативе и енергетски ефикасне градње, 
у којој нема места за „скупе“ ауторске наносе, а ни обзира према затеченом 
наслеђу, естетски резултат је унапред лимитиран. Попут софистицираних 
маркетиншких производа, новоизграђени објекти и у Србији репрезентују 
брендиране „марке“, уместо иновативне идеје и склопове. Сведени у изразу, али 
не и у размерама, лишени дубљих духовних и уметничких слојева, градитељски 
пунктови глобалистичког конзумеризма,12 наметнути као приоритетна места 
друштвеног окупљања, функционално потискују упоришта националног иден- 
титета (јавне споменике, верске грађевине, заштићене историјске целине, културне 
и просветне установе).

Слика 1. Архитектонско-урбанистички пројекат „Београд на води“, 2012–2019. у реализацији 
(извор: Политика, 22. 3. 2015)
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Доведене пред свршен чин, глобализацијска преиначавања су, уз мања 
противљења, постепено прихватиле све пратеће области архитектонског 
стваралаштва, као што су стручна критика и хроника, универзитетска 
настава, музеолошка пракса, историографија и заштита културних споменика. 
Истоветна помирљивост провејава и дискурсима социологије, културологије 
и урбане антропологије. Уместо да се подвргавају правовременој критици 
због неприлагођавања историјским амбијентима и наметања једностраног 
цивилизацијског идентитета, симболи „нове урбаности“ прихватају се као „изрази 
времена“,13 показатељи „напретка и „слободне иницијативе“.14 У исто време, кроз 
политичке и медијске прокламације, сви покушаји опирања глобализацијској 
хегемонији одбацују се као „анахрони“, „националистички“ или „економски 
неоправдани“.15

Ширећи се несметано уз подршку локалних самоуправа и непросвећених 
бирачких маса, просторно, висински и пластички доминантни комерцијални 
садржаји, доводе домаће градитељско наслеђе у неравноправан положај, 
разводњавајући његов темељни цивилизацијски статус. Пошто се кулминација 
глобалистичких преинака у нас тек очекује по завршетку најкрупнијих 
архитектонско-урбанистичких интерполација, још увек се не могу сагледати 
последице њихове деградативности.

Изградњом наметљивих симбола „економске успешности“, градске управе 
покушавају да се конкурентније позиционирају у привлачењу страних инвестиција, 
улажући у капиталне објекте с глобалистичким архитектонским обележјима,16 
и по цену да потисну локално наслеђе, које паралелно искоришћавају као 
маркетиншки бренд. У ситуацији неусаглашених приоритета, таква симултана 
настојања, разумљива с макро-економског становишта, у простору најчешће 
резултирају пренаглашавањем прве оријентације на штету друге.17

У домаћој теорији заштите културних споменика изнете су одређене резерве 
према глобализацијским трансформацијама урбаног ткива, али се у њима пре 

Слика 2. Делта сити, тржни центар, Београд, 2007. (извор: www.feelbelgrade.com)
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трага за начинима прилагођавања том неконтролисаном процесу, уместо да 
се предлажу мере његовог системског обуздавања. Ни процес урбане обнове, 
подстакнут постмодернистичком реформом, не успева да ублажи агресивна 
преиначавања, заступљена и на мање фреквентним урбанистичким потезима.18 
Исто важи и за апеле појединих критичара и удружења, по правилу игнорисане, 
без обзира на утемељеност.

Због помирљивости надлежних институција и похлепе неолибералног 
капитала, урбане целине у Србији се духовно разграђују пренаглашавањем 
сувопарних глобалистичких симбола, при чему приватни интерес надвладава 
јавни. Такав опортунистички однос кључних друштвених инстанци, заступљен и у 
другим постјугословенским републикама, имплицира све распрострањенији став 
да је комерцијализовани смер актуелне глобализације, иако вишеструко споран 
с културолошког становишта –„цивилизацијски прихватљив“, чиме се отвара 
простор за његово даље напредовање. Тиме се и ефективност јавних механизама 
који га могу донекле уравнотежити (нормативна ограничења, институционална 
контрола, стручна критика, грађанске иницијативе), додатно слаби.

Каква је перспектива архитектонског наслеђа у данашњем рестриктивном социо-
културном амбијенту Србије, у којем се темељни принципи заштите заобилазе у 
корист нових економских приоритета? Нимало повољна и светла, будући да 
приватни инвеститори, упркос почетним отпорима службе заштите, притисцима 
на владе и министарства културе широм Балкана успевају да спроведу зацртана 
преиначавања.19 Уз то, како то домаћи примери показују, инвазивном градњом 
унутар заштићених историјских целина нарушава се равнотежа између старог и 
новог, али и разграђују темељи националног идентитета, што се у будућности не 
може лако кориговати. Дограђени и надограђени, изнутра коренито преиначени, 
визуелно заклоњени или екрански зазидани, све чешће прекривени рекламним 
паноима, многи споменици културе (или објекти који потпадају под „зонску“ заштиту), 
под глобалистичким притиском губе парадигматску цивилизацијску улогу.

Слика 3. Ушће шопинг центар, Београд, 2009. (Извор: www.gradnja.rs)
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Закључак
Осим у јачању демократског капацитета државе и друштва, излаз из постојеће 

кризе огледа се у обнови фундаменталних ауторских ресурса српске архитектуре, 
који у садејству с недогматичном едукацијом и активнијим учешћем грађана могу 
покренути развој.20 Јавни интерес се мора одлучније бранити пред прагматичним 
инвеститорима, који уз пројектанте и урбанисте сносе кључну одговорност за 
уређење просторне средине. 

Као вид прилагођавања глобализацијским процесима, али и ублажавања 
њихових негативних последица, у домаћој архитектонској теорији се предлажу 
стратегије културно разноликог, развојно одрживог, креативног и „интелигентног“ 
града.21 Усаглашеном применом тих заштитних мера, већ заступљених на 
глобалном нивоу, наслеђе може опстати у условима измењених економских 
приоритета.22 У противном, након њега на ред долазе нематеријалне тековине 
националне културе, а потом и темељи државног суверенитета.
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7 Заснован на идеологији „слободног тржишта“, неолиберализам се у пракси свео на политичку 

подршку националним и наднационалним елитама у њиховом настојању да максимирају своје 
профите и остваре највећу могућу контролу целокупног друштвеног живота и целога света. 
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„слободном тржишту“. На унутрашњем плану неолибералистичка политика се углавном 
остварује општом приватизацијом, смањивањем пореза за богаташе и кресањем издатака за 
јавне делатности (школство, здравство) и јавне потребе (социјална давања, запошљавање, 
заштита човекове околине), што резултира повећањем друштвених неједнакости и даљом 
елитизацијом друштва; док се на спољашњем плану неолиберализам показује као нескривени 
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тржишта и оплођивању крупног капитала, али само ако се те границе посматрају од центра ка 
периферији, а никако и обрнуто, што је, из перспективе глобалиста, уосталом и немогуће. На 
делу је, дакле, неоколонијализам који је вешто изменио стару форму и механизме деловања, 
прилагођавајући их духу времена, али који је у целости очувао, па чак и унапредио своју суштину. 
Постоје три јака светска глобалистичка центра, заснована на три различите традиције, и њихова 
коегзистенција, компетиција или судар одредиће судбину света у наредним вековима. Реч је о 
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РИЗИЦИ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА  
И УРБАНИХ МАТРИЦА

Aпстракт

Стамбене целине и њихове урбане матрице су важан елемент градског пејзажа, 
а различити аспекти њихове заштите све више привлаче пажњу. Знатан део тог 
интересовања још увек је усмерен на појединачне објекте и њихове архитектонске 
вредности, а много мање на њихова урбанистичка решења по којима су оне формиране 
и трансформације којима су изложене. Ове целине, мада су често утицале на урбану 
форму града, данас не уживају степен заштите равноправан ономе који имају изграђене 
структуре. С друге стране, урбане целине и њихови просторни обрасци посебно су 
осетљиви на промене изазване економским развојем и модерним стилом живота.

У овом тексту су анализирани примери двеју стамбених целина у Београду 
– Котеж Неимар и Нови Неимар – насталих иницијативом Грађевинско-техничког 
предузећа и акционарског друштва „Неимар“. Формиране су у периоду између два 
светска рата по узору на веома присутан концепт вртног града, односно вртних 
квартова и предграђа. Савремене трансформације које се у њима одвијају много више 
следе концепт „компактног града“ него првобитни узор, што представља и највећи 
ризик за очување њиховог идентитета и специфичности. Намера овог текста јесте да, 
с једне стране, предочи ризике очувања планираних стамбених целина, а с друге – 
укаже на значај њихове заштите, како би се допринело и побољшању присутне праксе 
у заштити урбаног наслеђа.

Кључне речи: вртни град, компакт град, урбана матрица, заштита стамбених 
целина, урбана трансформација 
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PROTECTION RISKS ASSOCIATED WITH RESIDENTIAL AREAS  
AND URBAN PATTERNS

Abstract

Residential areas and their urban patterns are an essential element of the city 
landscape, and various aspects of their protection are increasingly attracting attention. This 
interest is still largely focused on individual buildings and their architectural values, and 
much less on the urban plans that shaped them and to the transformations to which they 
are exposed. Although these areas contributed to the urban form of the city, do not enjoy 
the degree of protection equal to those that built structures enjoy. On the other hand, urban 
areas and their spatial patterns are particularly sensitive to changes caused by economic 
development and the modern lifestyle.

This article analyzes examples of two residential units in Belgrade - Kotež Neimar and 
Novi Neimar - established by the Neimar construction and engineering company and joint 
stock company. They took shape between the two world wars based on the concept of 
garden city, or garden quarters and suburbs. The modern transformations that have been 
taking place in these areas conform to the idea of a compact city much more than to the 
original pattern, which poses a significant risk in preserving their identity and specificity. 
This article seeks to present the risks associated with the protection of planned residential 
areas, on the one hand, and to highlight the importance of their protection, on the other, 
thereby contributing to the improvement of the current practice in the protection of the 
entire urban heritage.

Keywords: garden city, compact city, urban patterns, protection of residential areas, urban 
transformations
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Увод
Декларација из Давоса, насловљена Ка висококвалитетној културној 

изградњи (Baukultur) у Европи коју су 2018. године потписали министри културе 
европских држава,1 између осталог, истиче да „квалитет изграђеног окружења 
снажно утиче на благостање и квалитет живота његових становника“.2 Зато је 
веома важно да се при било каквој изградњи и интервенцији реализују пројекти 
о којима је претходно темељно расправљано, у којима је предност дата 
културним вредностима у односу на краткорочну економску добит и где се, поред 
испуњавања функционалних, техничких и економских захтева, задовољавају 
и социјалне потребе људи.3 Међу факторима који имају директан утицај на 
квалитет живота у Декларацији су препознати: начин на који је осмишљен и 
пројектован изграђени простор, однос између објеката и њиховог изграђеног и 
природног окружења, затим усклађеност, размера и однос изграђених структура, 
те њихова материјализација. Такође се скреће пажња да су данас многи 
локалитети историјског и културног наслеђа загубљени у просторима који „мада 
планирани, нису и прикладно осмишљени“. 

Изграђено ткиво Београда карактеришу урбане матрице које су се углавном 
развијале током последња два века. Транзициони процеси с краја 20. века довели 
су до измењеног приступа у различитим сферама јавне интервенције, међу 
којима су, између осталих, заштита културног наслеђа, урбанистичко планирање 
и становање. С тим су повезане и савремене трансформације до којих долази 
у урбаним матрицама. Посебно су видљиве промене које се дешавају унутар 
стамбеног ткива формираног у првој половини 20. века. Полазећи од ставова 
о неопходности укључивања свих историјских лејера који чине неки простор 
и његово окружење приликом израде неког плана или пројекта,4 као потребе 
за бољим разумевањем значаја урбанистичких планова у процесу заштите 
културног наслеђа,5 у овом раду је, на примеру две стамбене целине настале 
у периоду између два светска рата, Котеж Неимар и Нови Неимар, разматрана 
улога урбанистичког планирања у трансформацији урбаних матрица и предочени 
ризици у очувању њиховог идентитета и специфичности. 

Котеж Неимар и Нови Неимар: историјски слојеви
Грађевинско-техничко предузеће и акционарско друштво „Неимар“ формирало 

je у Београду неколико стамбених целина, од којих су две – Котеж Неимар и Нови 
Неимар – именоване по предузећу. Друштвена и економска ситуација у којој су 
та два насеља настала била је у извесној мери различита. Прво је образован 
Котеж Неимар, почетком двадесетих година 20. века, у време стамбене кризе која 
се додатно интензивирала након завршетка Првог светског рата. Нови Неимар је 
био планиран деценију касније, а прве куће су изграђене средином тридесетих, 
с постепеним јењавањем велике економске кризе. Обе целине настале су по 
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узору на концепт вртних градских квартова и предграђа, што је била једна од 
доминантних урбанистичких парадигми тог времена, заснован на идеји вртног 
града коју је на преласку 19. у 20. век развио Ебенизер Хауард.6

Изворна идеја вртног града је почивала на тежњи ка стварању хуманијих 
услова становања и сједињавању градских структура и природе. Повезивање 
изграђеног ткива и природног окружења, делом по угледу на село, значило је 
формирање квартова с породичним кућама окруженим двориштима и баштама. 
Укупној атмосфери и специфичности створеног амбијента доприносили су многи 
морфолошки елементи, као што су матрица коју су чиниле улице са дрворедима 
и јавни простори попут скверова, мањих озелењених површина и игралишта, као 
и складан положај и међусобни однос објеката, предбаште и зеленила унутар 
појединачних парцела.

Котеж Неимар

Стамбена целина названа Котеж Неимар простирала се од Браничевске улице 
на западу до Кичевске (данас Максима Горког) на истоку. На северу је захватала 
део блокова с непарне стране будуће улице Интернационалних бригада, па се 
спуштала до Чубурског потока, односно планиране трасе Рејонске улице (Јужни 
булевар).7 Предузеће Неимар је 1920. године купило ово имање, површине око 
20 хектара, на јужној периферији града, те ангажовало познате бечке архитекте, 
Емила Хопеа и Ота Шентала, некадашње студенте и сараднике Ота Вагнера, који 
су израдили регулациони и парцелациони план, с изгледом изграђених структура 
будућег Котежа8 (сл. 1). Решење које су дали и вештина којом су га приказали – 
изазивали су дивљење савременика.9 Урбана матрица која је тада постављена, 
истоветна је данашњој, укључујући форме блокова, попречне профиле улица и 
отворене јавне просторе.10 Окосницу уличне мреже чине три правца, постављена 
по изохипсама терена, које повезује неколико дијагонала. На раскрсницама, где 

Слика 1. Пројекат за изградњу Котежа на имању друштва Неимар, 
перспективни приказ, аутори Емил Хопе и Ото Шентал, 1921. 

(извор: Вуксановић-Мацура, 2012)
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се улице спајају под оштрим углом, постављено је дванаест малих, озелењених 
скверова. Као што смо констатовали у ранијим текстовима, план Хопеа и Шентала 
за Котеж је драгоцен и зато што аутори нису следили модел уских и дубоких 
парцела карактеристичних за Београд 19. и почетка 20. века, већ су предложили 
другачији облик парцела и градње на њима, што је утицало на парцелационе 
планове настале у том времену.11

Формирано је 14 стамбених блокова са 210 плацева, просечне површине 
око 650 м2, намењених за изградњу вила и један у средишту за јавне садржаје 
(сл. 2). Међу ауторима вила били су неки од водећих архитеката тог доба, попут 
Бранислава Којића и Бранка Таназовића, као и Милутина Борисављевића и Милана 
Злоковића, који су ту пројектовали више кућа, укључујући и сопствене. Породичну 
кућу ту је пројектовао и инжењер Милан Нешић, један од градоначелника 
Београда. Услови које је предузеће „Неимар“ постављало купцима укључивали су 
и контролу над пројектима кућа, како се „не би стварале грађевине, које би ишле 
на уштрб и штету подигнутих вила“. Уколико купац не би „озидао према утврђеном 
програму вилу […], унапред прима к знању и даје изјаву, да му се у томе случају 
неће од стране Друштва ’Неимар’ издати тапија за купљено земљиште, но да ће 
предузеће све то моћи порушити […] Ово је из разлога да се не би дизањем малих 
кућица и мимо плана и одобрења профилисала и убијала вредност целе колоније 
и да би се искључиле спекулације“.12 

Ни сви становници Котежа, ни друштво „Неимар“, нису се увек држали постав- 
љених услова. Жеље становника биле су што већа заузетост парцеле грађевином 
или постављање објеката изван грађевинске линије. Предузеће „Неимар“ је 
покушало да парцелише централни блок намењен за заједничке садржаје. Против 
тога су се побунили становници апелујући на Београдску општину да то спречи, 
јер су сматрали да би се тиме „овај лепи баштенски крај претворио у обично, 
чак и пренасељено предграђе, где не могу више бити у пуној мери заступљени 

Слика 2. Изглед једне од улица у Котежу, око 1934. (лево)  
и пројекат за двојну кућу у Улици Ђорђа Вајферта (десно)  

(извор: Историјски архив Београда)
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ни естетички ни хигијенски услови“.13 Друштво „Неимар“ није извело парцелацију, 
већ је ту формиран парк. До пред крај 20. века у Котежу је изведено неколико 
крупнијих интерполација. Отворена је Основна школа „Светозар Марковић“, која 
је 1954. добила нову зграду. Уз Улицу Максима Горког подигнуто је неколико 
вишеспратних стамбених зграда. Подигнуто је и неколико нових урбаних вила. 
У Улици Интернационалних бригада, на броју 39, саграђена је 1955. вила по 
пројекту Владете Максимовића, и друга, двојна вила, аутора архитекте Александра 
Стјепановића, 1970–1972. на парцели смештеној од Улице Корнелија Станковића 
до Ђорђа Вајферта.14 Наведене интерполације претежно су пратиле постојеће 
урбане обрасце, доприносећи афирмацији амбијента.

Нови Неимар

Друго велико имање друштва „Неимар“, налазило се уз Булевар краља Алек- 
сандра, између Неготинске улице (данас Станислава Сремчевића) и Господара 
Вучића, а на југу до парцела изнад Улцињске улице. На терену површине око 11 
хектара, налазила се и циглана која је била у функцији још од почетка 20. века. 
Након усвајања Закона о атару из 1929. године, овај простор је прешао из територије 
Општине Мали Мокри Луг на територију Београда. Због тога је и Београдска општина 
за овај део града израдила регулациони план,15 а управа друштва „Неимар“ је „нашла 
за опортуно да се са производњом циглане на овом земљишту престане и да се 
земљиште парцелише“.16 Иако не можемо са сигурношћу рећи ко је аутор решења 
за Нови Неимар, урбана матрица ове стамбене целине представља јединствен и 
доследно реализован пример планског насеља из прве половине 20. века (сл. 3). 

Чини га ортогонална мрежа улица с различитo обликованим скверовима 
постављеним на раскрсницама – кружни, ромбоидни и правоугаони – чија је 
форма истовремено диктирала и положај грађевинске линије и обликовање 

Слика 3. Оглас из дневне штампе за продају плацева у Новом Неимару (a); 
изглед северозападног дела Новог Неимара средином седамдесетих (б) 

(извори: план – Политика, 1934; фото – архива аутора).
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фронтова вила. Наизменично смењивање улица са дрворедом и предбаштама, 
уводило је посебну динамику у целокупан амбијент. Блокови су били издељени 
на укупно 160 плацева, величине између 400 м2 и 500 м2, намењених за изградњу 
породичних кућа. Међу пројектантима изграђених вила били су значајни 
архитекти, као што су Василије Сташевски, Андреј Папков и Милорад Мацура, 
док су власници припадали интелектуалној елити међуратног Београда и 
средњем имовинском слоју. 

У деценијама након Другог светског рата, на плацевима који су остали 
непродати и неизграђени, постављено је неколико полумонтажних стамбених 
барака,17 подигнуто неколико колективних стамбених зграда, солитер на углу 
улица Господара Вучића и Суботичке, дечји вртић „Дуга“, просторије Факултета 
примењене уметности и неколико мањих пословно-комуналних објеката. 
Најкрупнија интервенција била је изградња вишеспратних стамбених ламела 
дуж Булевара краља Александра, када је у том делу порушен већи број вила и 
фабрика која је некада припадала друштву „Неимар“.

Трансформације стамбених целина почетком 21. века
Котеж Неимар данас има статус целине под претходном заштитом.18 

Интензивна изградња последњих деценија у великој мери ремети, па чак и 
поништава, првобитни концепт, који је био основа да овај простор буде разматран 
у контексту институционалне заштите. Све је већи број нових вишепородичних 
стамбених зграда, подигнутих на месту некадашњих породичних вила, које својим 
неадекватним висинама и волуменима доминирају над околним структурама 
(сл. 4). Нова изградња доводи до нестанка предбашти, унутрашњих дворишта и 
укупног зеленог простора на парцели, као и до недовољне инсолације и слабе 
проветрености блока.19 Један од разлога који су доприносили таквом стању био 
је и недостатак детаљних урбанистичких планова, али и спровођење на основу 
планова вишег ранга често уз крупне измене задатих параметара.20 

Међутим, ни постојање урбанистичког плана није довољан предуслов за 
адекватан третман историјских стамбених целина. За простор на којем се налази 
Нови Неимар 2006. године је израђен план детаљне регулације.21 Ако анализирамо 
тај план, сагледаћемо односе различитих актера – од градских служби из домена 
планирања и заштите културних добара до обрађивача плана и самих власника 
објеката – према интензивним трансформацијама наслеђених урбаних матрица 
и њихових изграђених структура које се тренутно одвијају. Границе плана су 
обухватиле нешто другачију територију од првобитног простора Новог Неимара. 
Наиме, из плана су изостављени блокови између Булевара краља Александра 
и Улице Косте Абрашевића и још један између Косте Абрашевића и Суботичке 
улице, али су укључени они од Улцињске улице до Улице Војислава Илића. 
Постављањем оваквих граница већ у почетној фази израде плана изостављени 
су неки историјски слојеви значајни за овај простор. 
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Сходно постављеним границама, дефинисан је и циљ плана, а то је било обез- 
беђивање планских услова „за квалитетну урбану реконструкцију“, док је посебна 
пажња била усмерена управо на „уобличавање североисточне стране Улице 
Војислава Илића“.22 План је израђен према тада важећем Закону о планирању и  
изградњи,23 а као планску основу је имао Генерални план Београда до 2021. го- 
дине.24 Ипак, у самом плану детаљне регулације извршена су одступања у односу 
на елементе регулације и типове становања дате у Генералном плану. Тако су 
у зонама индивидуалне стамбене изградње повећани параметри и дозвољен 
већи индекс изграђености. Такође, неколико блокова који су у Генералном плану 
били предвиђени за индивидуално становање, планом детаљне регулације су 
преиначени у компактно урбано ткиво. Као оправдање за ова одступања наведени 
су „постојање економског интереса за реконструкцију постојећих објеката или 
изградњу нових“, као и да „постојећа парцелација и начин коришћења блока чине 
опцију индивидуалног становања потпуно нереалним“.25 Измена параметара 
и карактера становања из Генералног плана и недовољна дефинисаност 
елемената регулације, иницирала су изградњу која је у супротности са изворним 
амбијентом овог подручја, при томе поништавајући дух, идентитет и атмосферу 
некадашње стамбене целине формиране по узору на град у врту.

Поред тога, присутне су недоследности у спровођењу плана детаљне 
регулације или његово потпуно непоштовање, што доводи до додатних проблема 
у свакодневном функционисању. Тако су честе појаве да свака наредна зграда 
буде виша од претходно подигнутог суседног објекта, чиме се, с једне стране, 
нарушава изглед и ритам уличног фронта, а с друге, ремети однос висине зграде 
и ширине улице што смањује њихову осунчаност. С повећањем броја станова и 
станара, расте потреба за простором за паркирање. Како многе нове зграде немају 

Слика 4. Интернет оглас за продају станова у зградама у Улици Интернационалних 
бригада (извор: http://www.dakomstyle.com/vest/zavrseni-radovi-stambeni-objekat-u-ulici-

internacionalnih-brigada-broj-48.php [21. 4. 2019.]) 
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обезбеђене гараже или неопходан број паркинга унутар објекта, или је њихова 
цена била превисока за купце станова, тако се коловози и тротоари користе као 
алтернативно и перманентно решење. На тај начин улице постају претрпане 
аутомобилима, а кретање и аутомобила и пешака изузетно отежано, уз повећан 
ниво буке и аерозагађења.

Закључак
Трансформације градског ткива и стамбених целина које су интензивиране 

постсоцијалистичким променама и даље су присутне у Београду и одвијаће 
се и надаље. Ове процесе је одликовало слабо уважавање наслеђених 
културних слојева карактеристичних за поједине просторе, па чак и неповратно 
поништавање појединих, раније стечених и формираних урбаних вредности.26 
Због тога је неопходно да у будућим интервенцијама и пројектима сложени 
историјски слојеви који чине дух неког простора буду идентификовани, проучени 
и документовани како би се избегла непримерена производња преизграђеног, 
нефункционалног и безличног стамбеног простора. Томе би могла да допринесе и 
измењена урбанистичка пракса, где би елементи регулације били постављени на 
начин да се у урбанистичким плановима као реалан исход добију предвидљиви 
резултати.27 Уважавање микроконтекста и постојећих квалитета свакодневног 
живота, од посебног је значаја за очување и заштиту стамбених целина и њихових 
урбаних матрица. Због тога ћемо се поново позвати на Декларацију из Давоса, 
која каже да „квалитетан Baukultur захтева успостављање равнотеже између 
културних, социјалних, економских, еколошких и техничких аспеката планирања, 
пројектовања и изградње, у јавном интересу и за опште добро“.28
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УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА НА ПРИМЕРУ  
КЕРСАНТИТА ТЕШИЋА МАЈДАНА

Апстракт

Бројни споменици културе изграђени у потпуности или делимично од природног 
камена, претрпели су озбиљна оштећења услед процеса природног временског 
распадања. Употреба адекватних аутентичних материјала у процесима рестаурације 
и реконструкције један је од основних постулата службе заштите и уједно изазов са 
којим се суочава.

Керсантит лежишта Тешића мајдан, у стручној литератури и пракси познат као 
рипањски керсантит, представља архитектонско-грађевински камен Србије чија 
експлоатација је започета 1895. године. Масовна примена у изградњи Београда до 
Другог светског рата чини овај камен маркантним обележјем престоничке архитектуре 
прве половине 20. века. Иако је ова стена на основу лабораторијских истраживања 
оцењивана као временски постојан камен, та оцена је у супротности с његовим 
данашњим стањем у грађевинама. Након национализације и одузимања каменолома 
старим власницима, керсантит постаје недоступан грађевински материјал. Једно 
време је коришћен као агрегат за путеве, а затим се каменолом затвара и долази до 
спорадичних злоупотреба од стране мештана, док се у неопходним рестаурацијама 
објеката изграђених од ове врсте камена користи неадекватна замена, што резултује 
бројним лошим примерима из праксе. 

Циљ рада је да укаже на ризике непостојања систематског управљања природним 
ресурсима неопходним у обнови непокретних културних добара на примеру 
керсантита Тешића мајдана као допринос бољем разумевању стања културно- 
-историјских објеката у које је керсантит уграђен и изналажење адекватних решења у 
повезаним процесима заштите културног наслеђа.

Кључне речи: непокретно културно наслеђе, рестаурација, керсантит 
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MANAGING NATURAL RESOURCES ON THE EXAMPLE OF 
KERSANTITЕ FROM THE QUARRY “TEŠIĆA MAJDAN“

Abstract

Many cultural monuments, made completely or partially of natural stone, have sus-
tained significant damage due to the processes of natural aging and decay of stone. Usage 
of adequate and authentic materials in the restauration and reconstruction processes is 
one of the basic postulates of the cultural heritage department and at the same time its 
main challenge.

Kersantit from “Tesica quarry“, also known as “Ripanj kersantite“ in scientific papers and 
articles, was a building stone material used in the Serbia from 1895 when the excavation 
of the stone begun. Extensive use as a building material in Belgrade until the World World 
II makes this stone a significant represent of the architecture in this city during the first 
half of the 20. century. Although this stone was marked as a durable material according 
to laboratory testing, that grade is in contradiction to its present state on the buildings. 
After nationalization and requisition of the stone quarry from the owners, kersantite stone 
becomes unavailable for use as a building material. During one period in the past it was 
used as aggregate for roads but afterwards the mine was completely closed and the stone 
was used only illegally by neighboring population. During that period in cases of necessary 
building restorations, where this type of stone was originally implemented, inadequate 
replacement materials were used resulting in many bad examples of the restorations.

The purpose of this paper is to indicate the possible risks of the lack of systematic 
management of natural resources crucial in restoration of cultural heritage properties on the 
case of kersantite stone from Tesica quarry as a contribution to better understanding of the state 
of cultural and historical buildings built with kersantite stone, as well as for the development of 
adequate solutions in the similar processes of the cultural heritage preservation.   

Keywords: cultural heritage, restoration, kersantite
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Увод: управљање природним ресурсима
Бројни споменици културе изграђени у потпуности или делимично од 

природног камена, претрпели су озбиљна оштећења услед процеса природног 
временског распадања. Употреба адекватних, аутентичних материјала као 
природних ресурса у процесима рестаурације и реконструкције, један је од 
основних постулата службе заштите и уједно изазов са којим се суочава.

Сви природни ресурси су угрожени неконтролисаном људском активношћу. 
Стога је неопходно стратегијско планирање да би се обезбедило одрживо 
коришћење и заштита природних вредности. Неопходност доношења и примене 
националне стратегије одрживог коришћења природних ресурса и добара огледа 
се на примеру каменолома Тешића мајдан, који уједно обједињује и заштиту 
непокретних културних добара наше земље. 

На примерима приказаним у овом раду показало се да је неопходно подизање 
нивоа свести доносилаца одлука и много више од личне иницијативе, уколико 
се жели постизање испуњења веома важног задатка. Како би се реализовао 
овај стратешки важан циљ, неопходно је повезивање различитих стручњака, у 
овом случају конзерватора, архитеката, урбаниста, геолога и политичких актера 
(локалних и републичких власти).

Планско коришћење и заштита споменика културе је основни предуслов 
за очување ресурса одрживог културног развоја за будуће генерације. Научно 
заснован третман заштите културног наслеђа подразумева поштовање принципа 
аутентичности културног добра, његових споменичких вредности и стилског 
јединства.1 Иако је веома дуготрајан када се правилно угради, ниједан камен 
не може се сматрати вечним2 и већина врста камена подложна је утицајима 
атмосферског загађења3. Временска трајност камена је отпорност према 
физичким и хемијским утицајима средине у којој се налази. Током краћег или дужег 
времена, камен почиње да показује знаке разарања, а временски ток разарања 
зависи од петрографске природе камена и природе утицаја којима је изложен.4 
За оцену употребне вредности камена у архитектури примаран значај има његова 
временска постојаност (алтерабилност) као мера подложности камена променама 
до којих може доћи у неком дефинисаном временском периоду. 

Природни камен у споменицима културе израз је локалног терена, културне 
еволуције и социоекономске историје региона.5 Стога је природни камен важан 
део културног наслеђа на који се мора обратити посебна пажња током радова на 
рестаурацији. Ипак, конзервација камена доноси низ практичних потешкоћа као што 
то појашњавају Прикрил и Терек [Přikryl, Török]6 углавном као последица његове 
данашње доступности. Бројни историјски али и савремени споменици културе, 
изграђени у потпуности или делимично од природног камена, претрпели су озбиљна 
оштећења као последицу процеса природног временског распадања под утицајем 
атмосферилија, аерозагађења, измењене намене, коришћењем неадекватних 

Управљање природним ресурсима на примеру керсантита Тешића мајдана
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репараторних материјала или најчешће услед неодговарајућег и недовољног 
одржавања. Проучавање временске трајности уграђеног камена, идентификација 
форми распадања и откривање узрока његове разградње су основа за правилну 
санацију оштећења и могућност контроле фактора и динамике даљег распадања. 
У циљу очувања архитектонских вредности споменика културе, петрографска 
и техничка својства, као и карактеристике старења нових материјала, морају се 
уклапати са оригиналним каменом у што већој мери. Погрешно изабрани и/или 
неодговарајући заменски материјали могу убрзати процес пропадања оригиналног 
камена. Компатибилност оригиналног камена са заменским материјалима је 
предмет бројних истраживања и предфаза било ког рестаураторског процеса.7 

Доступност оригиналног камена за рестаурацију споменика културе ретко је 
обрађивана као тема у научној литератури, иако представља један од кључних 
захтева у конзервацији градитељског наслеђа.8 Нови материјали типа бетон, 
вештачки камен или увозни камен – прихватљиви су за нове објекте у убрзано 
растућим зонама, али споменици културе и заштићене градске целине захтевају 
употребу традиционалних материјала.9 Уобичајено питање које архитекти и 
конзерватори постављају геолозима тиче се доступности оригиналног камена. 
Доступност је ограничена не само због геолошких фактора него и због разних 
административних захтева, локалних планских стратегија, заштите животне 
средине.10 Чак и ако се оригинални камен и даље експлоатише (што углавном није 
случај), квалитет доступних варијетета може бити другачији од оних експлоатисаних 
у прошлости. Ограничене количине преосталих резерви су други кључни фактор 
у разматрању одабира каменолома за снабдевање потребним каменом за 
рестаурацију.11 Локални каменоломи који су имали ограничен и неравномеран 
капацитет производње не уклапају се са савременим индустријским размерама 
експлоатације у страним каменоломима који експлоатишу и продају најтраженији 
архитектонски камен. Слична нелогичност се односи и на обраду камена која се 
некада изводила ручним алатима и као таква и даље је неопходна за рестаурацију, 
док се данас не може замислити без сечења дијамантским тестерама.12 

Керсантит као грађевинско-архитектонски камен
Керсантит лежишта Тешића мајдан, у стручној литератури и пракси познат као 

рипањски керсантит, представља архитeктонски грађевински камен Србије чија 
експлоатација је започета још давне 1895. године. Каменолом се налази на десној 
обали речице Паланке, у насељу Рипањ, које територијално припада Београду. У 
геолошком смислу, стенска маса је у облику издуженог сочива с правцем пружања 
СЗ–ЈИ.13 Доступна осматрању, дужина стенске масе је око 200 м, а максимална 
ширина је око 50 м. Системом раседа и пукотина стена је испресецана у блокове, а 
контакт са околним стенама на североисточној граници тела истакнут је раседом. 
Други маркантан расед у каменолому раздваја површински измењени керсантит 
од релативно компактних и може се пратити целом дужином каменолома. Дуж 
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трећег раседа у десном делу каменолома утиснута је кварцлатитска жица. У 
централном делу каменолома уочава се паралелопипедно лучење па је стенска 
маса у овом делу издељена у блокове системом паралелних пукотина и прслина.

Керсантит је стена сивозелене боје, зрнасте до офитске структуре и 
масивне текстуре (слика 1а).  Главни минерални састојци су плагиоклас, биотит 
и аугит, а од секундарних састојака заступљени су хлорит, калцит и епидот. 
Споредни су апатит, циркон, илменит и сфен. Плагиокласи представљени 
албитом су најзаступљенији минерали у стени. Јављају се у идиоморфним до 
алотриоморфним међусобно изукрштаним зрнима. Димензије су од 0,5 мм до 3 
мм. Ретко су свежи, најчешће трансформисани у калцит и епидот. Биотит се јавља 
у лискама величине и до 10 мм (слика 1б). Аугит се јавља у алотриоморфним 
зрнима и запуњава простор између зрна албита. Хлоритизација и епидотизација 
су честе алтерационе промене керсантита и захватају ободне делове бојених 
минерала (биотита и аугита). Хлорит се јавља дуж равни цепљивости ових 
минерала или захвата цела зрна. Калцит се јавља по близним ламелама 
плагиокласа и редовно испуњава микропрслине у стени. Микроструктура стене 
варира од ситно до крупно зрнасте или офитске, коју карактеришу неправилно 
изукрштани стубасти кристала плагиокласа, чији међупростор је испуњен зрнима 
аугита. С обзиром на променљиво учешће и заступљеност главних минералних 
врста и варијабилну структурну везу међу конституентима, керсантити Тешића 
мајдана су стене хетерогеног састава и склопа.

Керсантит у споменицима културе 
Масовна примена керсантита у изградњи Београда до Другог светског рата 

чини овај камен маркантним обележјем престоничке архитектуре прве половине 
20. века. Најрепрезентативнији објекти Београда на којима је коришћен керсантит 
јесу Народна скупштина Србије, Мало степениште Савског шеталишта, Народни 

Слика 1. Макроскопска (а) и микроскопска (б) микрофотографија керсантита Тешића мајдана у 
поларизационом микроскопу за пропуштену светлост (N+)

1 цм

а б

1 мм

плагиоклас

биотит

Управљање природним ресурсима на примеру керсантита Тешића мајдана
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музеј, Споменик Ђури Јакшићу, фонтана између Старог и Новог двора и многи 
други знаменити објекти. На поменутим споменицима културе, учешће рипањског 
керсантита као конструктивног материјала је различито, али на свима се запажају 
трагови временског распадања.

Неки од ових објеката су у претходном периоду реконструисани: фонтана 
између Старог и Новог двора (2004. године), Народни музеј (2017), скулптура 
Играли се коњи врани (2011) и Мало степениште Савског шеталишта (2018).

Кроз рестаурацију ова четири објекта може се пратити конзерваторски приступ 
и утицај недостатка управљања каменоломом на непокретно културно наслеђе. 

Фонтана између два двора обновљена је без учествовања службе заштите. 
Као куриозитет истиче се чињеница да је у обнови коришћен камен из каменолома 
Тешића мајдан, тако да се може констатовати да је спроведена адекватна 
методологија. Међутим, набавка камена за потребе рестаурације вршена 
је нетранспарентно због немогућности проналажења правих власника и не 
учествовања свих релевантних институција у поступку обезбеђивања потребног 
ресурса. Коришћен је камен који је преостао након последње експлоатације у 
каменолому, када је камен, драгоцен за рестаураторске радове на најзначајнијим 
објектима у престоници, деценијама вађен као сировина за производњу агрегата 
за путеве. Многи камени блокови преостали након последње експлоатације 
завршили су на приватним поседима. Само мали део доспео је до најпотребнијих 
објеката, а један од њих је поменута фонтана.

При рестаурацији скулптуре Играли се коњи врани и фасадe Народног музеја 
у Београду није постојала иницијатива да се дође до оригиналног камена као 
материјала за рестаурацију и прибегло се бржим, али мање адекватним методама, 
где је обилато коришћен такозвани вештачки камен, справљен са другом врстом 
камена – дијабазом (пореклом са Дивчибара), који само по боји личи на керсантит 
(сл. 2а и 2б).

Слика 2а и 2б. Дијабаз из каменолома Тавани, Дивчибаре (фото: O. Ђокић, 2016)14;  
керсантит из каменолома Тешића мајдан (фото: Н. Новаковић, 2018)

1 цм

а б

Невенка Новаковић, Весна Матовић
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Све друге карактеристике важне за рестаурацију, петрографски састав, склоп, 
физичко-механичка својства, веома се разликују – што ће потенцијално допринети 
недовољно добрим конзерваторским третманом. Познато је да се у случајевима 
када оригинални камен више није доступан приступа тражењу алтернатива које 
неће променити карактер споменика. Међутим, у поменутом примеру, алтернативни 
камен – дијабаз, показује само сличне визуелне карактеристике, па одсуство 
компатибилности ових двеју врста стена може у будућности проузроковати 
различито понашање при деловању фактора временског пропадања.

Мало степениште Савског шеталишта деценијама је чекало на рестаурацију. 
Од уласка у овај сложени процес одустајало се сваки пут пре реализације под 
изговором (аргументованим) да је немогуће обезбедити оригинални камен. 
Постојала је свест да сличан камен не постоји и да би се на овом објекту, у 
потпуности изграђеном од керсантита, тешко прикрило коришћење неадекватног 
камена. Сплетом више околности, 2016. године сазрела је идеја о потреби 
поновног отварања каменолома у Рипњу како би се обезбедио материјал за 
рестаурацију Малог степеништа. Потребно је било објединити све актере, 
пронаћи власнике, израдити пројекте потребне за добијање дозволе за 
експлоатацију, заинтересоване извођаче за експлоатацију, донаторе, како би се 
дошло до потребне сировине. Резултат ове покренуте иницијативе јесте потпуно 
реконструисано Мало степениште употребом искључиво оригиналног, свежег 
керсантита из каменолома Тешића мајдан у Рипњу.

Нажалост, овај усамљени пример није резултувао изналажењем трајног 
решења за проблеме конзервације објеката изграђених од керсантита, иако је 
показао све слабости и пропусте недостатка стратегије управљања.

Перспективе данас?
Примењена геолошка истраживања керсантита као архитектонско-грађе- 

винског камена на подручју Рипња обављена су за потребе Завода за заштиту 
споменика културе града Београда у периоду од октобра 2017. до августа 2018. 
године15.

Терен на којем су обављена истраживања административно припада граду 
Београду, градској општини Вождовац. Простире се на површини од око 1,5 км2 
између Црних глогова на северу, Пејине башче и Рипња на истоку, Рамаће на 
југу, Пландишта и Ливадица на западу. Геолошка истраживања на истражном 
простору су конципирана тако да је одабир врста и метода истражних радова 
вођен искључиво у сврху издвајања свих варијетета магматских стена које се могу 
користити у индустрији архитектонско-грађевинског камена. Пре свега се мисли 
на сивозелене магматске стене зрнасте и офитске структуре, откривене у Тешића 
мајдану, које су у једном периоду експлоатисане и коришћене као материјал за 
изградњу многих објеката у Београду. Критеријуми за ово издвајање стенских 
маса погодних за добијање блокова архитектонско-грађевинског камена између 

Управљање природним ресурсима на примеру керсантита Тешића мајдана
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осталих су: геолошка грађа, очуваност стенске масе, квалитативне особине са 
аспекта примене наведеног камена у грађевинарству, могућност добијања блокова 
према важећим критеријумима за украсни камен, морфологија терена, рударско-
технички услови итд. Пројектована истраживања су имала пре свега за циљ 
утврђивање следећих геолошко-економских података: петрографске и физичко-
механичке особине камена, системи пукотина, декоративност камена, дебљина 
раскривке, проценат (оквирни) добијања блокова, рударско-технички услови 
откопавања и др. Реализацијом пројектованих геолошких истраживања утврђени 
су геолошки и рударски параметри, као и хидрогеолошке и инжињерскогеолошке 
карактеристике терена на основу којих је одређена локација на којој је су урађени 
истражни засеци ради експлоатације комерцијалних блокова керсантита (слика 3а 
и 3б). Прикупљени подаци, синтетизовани у завршном Извештају о обављеним 
примењеним геолошким истраживањима16, треба да послуже, уз осталу 
неопходну документацију, за прибављање одобрења за експлоатацију ресурса за 
добијање грађевинских материјала – архитектонско-грађевинског камена.

Закључак
Најозбиљнији утицај неодговарајућих рестаурација повезан је са чињеницом 

да није употребљаван оригинални камен. Најчешће је то било услед неактивности 
оригиналног каменолома. Као последица те чињенице коришћен је камен 
другачијих карактеристика (у смислу физичких својстава и изгледа), што је 
донекле убрзало пропадање преосталог оригиналног материјала.

Недостатак локалног, оригинално употребљаваног камена је велики корак 
назад у конзерваторској пракси. Истраживачи и рестауратори се труде да 
превазиђу овај проблем на неколико начина. Један од њих је идентификација 
старих каменолома. Њихова активација и поновно отварање могу омогућити 
извор драгоценог материјала за неопходне рестаурације. Други начин је in situ 

Слика 3. Каменолом Тешића мајдан (а) општи приказ; (б) експлоатационе етаже 2018. године  
(извор: Н. Новаковић, лична архива)

а б

Невенка Новаковић, Весна Матовић
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конзервација на основу познавања узрока пропадања како би се процес успорио. 
Овај приступ је често немогућ у потпуности, а дугорочне последице употребе 
појединих средстава, нпр. консолиданата, сагледиве су тек након много година. 
Стога је коришћење постојећих потенцијала веома битно.

На основу обављених геолошких, рударских и технолошких истраживања 
керсантита из Рипња као архитектонско-грађевинског камена, могу се извести 
следећи закључци:

• у погледу потенцијалности за отварање каменолома керсантита као 
лежишта архитектонско-грађевинског камена локација Рипањ се може 
сматрати перспективном;

• економски параметри – однос цена камена, потребних улагања за 
отварање лежишта и процењених резерви за сада се могу сматрати 
неповољним;

• квалитет керсантита као архитектонско-грађевинског камена је 
задовољавајући;

• степен истражености се још увек може сматрати недовољним, потребна су 
обимнија геолошка и рударска истраживања;

• обављеним истражним радовима је задовољена намена, јер је обезбеђен 
камен за комплетну пројектовану реконструкцију Малог степеништа на 
Калемегдану.

Предлог свеобухватног решења за керсантит састоји се од неопходности 
откупљивања каменолома од стране локалних власти (Скупштине града Београда) 
како би се онемогућила злоупотреба природних ресурса. Након тога, потребно 
је обезбедити дозволу за експлоатацију сировине за потребе конзерваторско- 
-рестаураторских радова на свим споменицима културе грађеним од керсантита 
на територији Града Београда, чиме се решава проблем набавке овог камена за 
све будуће радове. 

Ова иницијатива, међутим није наишла на разумевање доносилаца одлука 
и многобројне формалне препреке постају непремостиве у сагледавању вишег 
циља, чије неиспуњење сигурно доводи до губитка дела културног наслеђа. 

Само одговорним односом и спровођењем политике могу се очувати природни 
и културни ресурси.
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CJELOVITO I PARCIJALNO: IZAZOVI U PREZENTACIJI 
SREDNJOVJEKOVNE SAKRALNE ARHITEKTURE  
U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ

Apstrakt

Kontinentalna Hrvatska termin je koji nespretno određuje prostor koji od 13. do 
15. stoljeća podrazumijeva nekoliko istodobnih pripadnosti u okviru Ugarsko-hrvatskog 
kraljevstva. Od 13. stoljeća zapadni dio kontinentalne Hrvatske zauzima Regnum 
Sclavoniae, teritorij pod upravom hercega, a kasnije bana u čijim se osobama utjelovljuje 
njegova autonomija. Za razvoj arhitekture podjednako je važna i crkvena organizacija 
prostora, koji je podijeljen na Zagrebačku i Pečušku biskupiju. Sakralno graditeljstvo 
ovog prostora najtočnije će se opisati suodnosom reprezentativne arhitekture; koja je 
nastajala kao rezultat zadužbina ili aktivnosti redovničkih zajednica te na seoske župne 
crkve koje su rezultat lokalne graditeljske aktivnosti. Neovisno o tipološkoj podjeli ili 
o procesima formiranja različitih stilskih obilježja, prilikom istraživanja i prezentacije 
takvih objekata zapažamo identičan set problema i rizika u prezentaciji koji se mogu 
sažeti na postizanje ravnovjesja između srednjovjekovnih dijelova građevine i njenih 
ostalih slojeva u recentnim građevinskim intervencijama. Problematiziraju se različiti 
slučajevi u praksi, kao i pristupi u istraživanju i prezentaciji srednjovjekovne sa- 
kralne arhitekture nastale između 13. i 15. stoljeća, na primjerima sljedećih crkava: sv. 
Marije Magdalene u Čazmi, sv. Andrije u Kamešnici, Uznesenja Blažene Djevice Marije u 
Glogovnici te manastirske crkve sv. Ane u Donjoj Vrijesci.

Ključne reči: prezentacija srednjovjekovne arhitekture, konzervacija, restauracija, 
upravljanje promjenama
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THE COMPLETE AND THE PARTIAL: CHALLENGES IN A 
PRESENTATION OF MEDIEVAL CHURCH ARCHITECTURE 
IN CONTINENTAL CROATIA

Abstract

Continental Croatia is a term that roughly defines an area which, from the 13th un-
til the 15th century, had several simultaneous affiliations within the Hungarian-Croatian 
Kingdom. From the 13th century, the western part of this area was called the Regnum 
Sclavoniae, a territory under the administration of the Duke of Slavonia (herceg), and later 
the governor (ban) who embodied the region's autonomy. The development of architecture 
in this area is also impacted by the organization of the Church, which was comprised of two 
bishoprics – one on Zagreb, and the other in Pécs. Religious architecture in this area can 
most accurately be described through the interrelationship between representative structu-
res, which were products of endowments or activities of monastic communities, and parish 
churches, which were products of local building activities. Regardless of the typological 
distinctions or processes of forming various stylistic characteristics, when researching and 
presenting these kinds of objects we can notice the same set of issues and risks. These 
can be summarized as achieving balance between the medieval parts of the structure, and 
its other layers, formed by recent architectural interventions. Different approaches and met-
hods in researching and presenting medieval religious architecture created between the 
13th and 15th century are problematized on the example of the following church buildings: 
Saint Mary Magdalene in Čazma, Saint Andrew in Kamešnica, Assumption of the Blessed 
Virgin Mary in Glogovnica, and the monastery church of Saint Anne in Donja Vrijeska.

Keywords: presentation od medieval architecture, conservation, restoration, change 
managment
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Srednjovjekovna sakralna arhitektura osim svojeg značaja u povijesti arhitekture, 
od samih početaka znanstvenog proučavanja tijekom 19. stoljeća, označava i bitan 
čimbenik u konstruiranju slike identiteta europskih naroda. Tom činjenicom pridodan 
je još jedan sloj značenja, uz onaj bandmannovski1, koji formira suvremenu svijest o 
važnosti i mjestu takve vrste arhitekture. Crkva je, ipak, prije svega građevina određena 
svojom namjenom bogoslužja, odnosno mjesto okupljanja vjernika. Zbog te množine 
istodobnih prožimajućih značenja, signifikantno je koliko se pozornosti i kakva se 
pozornost pridaje očuvanju, korištenju i na koncu, prezentaciji srednjovjekovnih crkava. 
Višestruku slojevitost značenja proporcionalno prati i brojnost građevinskih faza na 
svakoj građevini, što naravno, ukupno pridonosi složenosti prezentacije, a time povećava 
i rizik, odnosno mogućnost pogreške. U tom ključu treba promatrati i prosuđivati i 
rizike koji se tiču arhitektonske prezentacije. Kada govorimo o rizicima koji prate 
proces prezentiranja srednjovjekovnih crkava ili, preciznije rečeno, srednjovjekovnih 
slojeva pojedinih višeslojnih crkava potrebno je naglasiti danas možda i anakronu 
valorizaciju spomenika kao cjeline te dijelova spomenika s kojim čine nedjeljivu cjelinu. 
Za tu nakanu ovdje ćemo iskoristiti nekoliko izvorno srednjovjekovnih crkava koje se 
istražuju, obnavljaju, konzerviraju, restauriraju ili rekonstruiraju dulji niz godina na 
području Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije. Ako prihvatimo 
tezu da je promjenu na spomeniku nemoguće izbjeći, ono što preostaje jest upravljanje 
promjenama.2 U tom kontekstu promatramo i ulogu konzervatora, restauratora ili 
istraživača, kao i korisnika ili vlasnika građevine. Gledano pojedinačno, riječ je o manje 
značajnim stavcima složene simfonije koju ćemo ovdje iskoristiti za paralelu brojnosti 
istodobnih značenja srednjovjekovne sakralne arhitekture koja se čuva i/ili prezentira. 
Ako prevagne jedan od stavaka, bilo onaj temeljni – prostor za bogoslužje, bilo onaj u 
kojemu je građevina isključivo predmetom znanstvenog istraživanja,3 cjelina, a time i 
prezentacija nužno gubi na kvaliteti.

Povijesni kontekst
Spomenici čiju ćemo obnovu prezentirati započeli su svoj život u kontekstu prostora 

Regnum Sclavoniae, odnosno srednjovjekovne Zagrebačke biskupije, u razdoblju od 
13. do konca 15. stoljeća. To je prostor kojeg zauzima i „velika“ Križevačka županija. 
Tipološki, čitava srednjovjekovna sakralna izgradnja na tom području može se podijeliti 
u dvije osnovne skupine, a) reprezentativni spomenici (volumenom, opremom, 
gabaritima ili povijesnom ulogom) i b) ruralni spomenici (malene, seoske župne crkve). 
Toj podjeli treba pridodati i znatno manji broj redovničkih crkava, koje na ovom području 
nastaju od 14. stoljeća. Iako se razdoblje od gotovo tri stotine godina čini preveliko, za 
ovu namjenu je vrlo pogodno jer se u većem mjerilu lakše zapažaju opetovani procesi. 
To konkretno znači da stilske promjene ne mijenjaju ustaljeni običaj prihvaćanja i 
disperzije noviteta u izgradnji sakralnih objekata. Novum je isključivo rezultat importa, 
odnosno vanjskih utjecaja koji u pravilu podrazumijevaju naručitelja-velikaša (crkvenog 
ili svjetovnog), koji dovodi graditeljsku formu karakterističnu za srednjoeuropski kulturni 

Cjelovito i parcijalno: izazovi u prezentaciji srednjovjekovne sakralne arhitekture u kontinentalnoj Hrvatskoj



94 X КОНФЕРЕНЦИЈА

Krešimir Karlo

krug, uglavnom ugarskim posredništvom/putem. To vrijedi, kako je rečeno, za čitavo 
razdoblje od tri stotine godina. Takvi objekti pripadaju u prvu kategoriju, monumentalnih 
ili reprezentativnih građevina, po bilo kojem kriteriju. Građevine druge skupine, koje 
smo nazvali ruralnima, tijekom čitavog srednjeg vijeka u istoj mjeri, s više ili manje 
uspjeha oponašaju građevine prve skupine. U okvirima druge skupine nemoguće je 
govoriti o izravnim utjecajima ili analogijama koje bi tvorile neku „radionicu“, ovdje je 
riječ ponajprije o tradicijskom graditeljstvu koje funkcionira po vlastitim pravilima.4

Konzervacija, restauracija, rekonstrukcija – obnova i održavanje 
srednjovjekovnih sakralnih građevina

Primjer 1: Čazma, crkva sv. Marije Magdalene

Crkva sv. Marije Magdalene pripada malenoj skupini uistinu monumentalnih 
građevina hrvatskog srednjovjekovlja. To je pravilno orijentirana trobrodna građevina 
tlocrta u obliku dvostrukog križa zaključena kvadratičnim svetištem. Zapadni dio korpusa 
formiraju dva uvučena tornja, dok je istočni dio formiran transeptom. Definirajući zahvat 
na ovom spomeniku jest rekonstrukcija i prezentacija kamenih rozeta na zapadnom i 
istočnom pročelju. Zapadno pročelje je, uz rozetu, naglašeno prezentiranim kamenim 
portalom. Rozete istočnog i zapadnog pročelja različitih su dimenzija, no pripadaju istoj 
graditeljskoj koncepciji koja čini jedinstvenu građevinsku fazu. Na zapadnom dijelu 
sjevernog i južnog pročelja rekonstruiran je par manjih, peterolisnih, rozeta. Crkva je 
otvorena većim brojem prozorskih otvora različitih oblika i datacija; rekonstruirane su 
polukružno zaključene monofore te već spomenute manje rozete, dok se na ostatku 
pročelja nalaze ostaci bifora na brodu te lučno zaključenih trifora na transeptu. 
Interijer je definiran barokizacijom tijekom 18. stoljeća, kada se crkva snižava, negira 
se srednjovjekovni svodni sustav građevine (otucanje ili prekrivanje kamenih službi u 
bočnim brodovima, transeptu i svetištu), izvedbom novog, cjelovitog baroknog svoda.

Okvire interpretacije čazmanske srednjovjekovne arhitekture postavio je još Ivan 
Krstitelj Tkalčić 1877. godine, bez konačnog zaključka: „biskup Stjepan [1225. – 1247.] 
sagradio je o svom trošku dvie vele liepe crkve, jednu na čast sv. Duha, a drugu bl. 
Mandaljene, već je u njoj (Čazmi) smjestio i sborni kaptol i redovnike Dominikane“.5 
Ova rečenica izvrsno ilustrira razvojni okvir svih budućih teza o namjeni čazmanske 
crkve. Crkva svojim formalnim obilježjima pripada uzusu ugarske kraljevske radioničke 
produkcije 13. stoljeća, što je argument u smjeru kaptolske crkve6, dok s druge strane, 
pisani izvori (znatno kasniji od vremena izgradnje) i sam titular sugeriraju kako se radi 
upravo o crkvi dominikanskog samostana.7 Sedamdesete godine 20. stoljeća, kada 
je otkriven fragment okvira rozete na glavnom pročelju, crkva sv. Marije Magdalene 
dočekuje kao građevina uniformnih historicističkih pročelja nastalih obnovom 19. stoljeća 
te interijerom opremljenim bogatim baroknim inventarom. Sustavna konzervatorsko- 
-restauratorska istraživanja započeo je Institut za povijest umjetnosti 1990. godine, što 
je rezultiralo dvjema konzervatorskim studijama, u kojima su elaborirane razvojne faze 
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crkve koje je definitivno određuju kao „romaničko-gotičku“ građevinu.8 U sklopu tada 
provedenih istražnih radova izvršena su sondažna arheološka istraživanja uz samu 
crkvu te u dvorištu obližnjeg župnog dvora. Parcijalna narav izvedenih istražnih radova 
onemogućava prihvaćanje interpretacije pronađenih zidnih struktura kao dijelova 
samostanskog sklopa.9 Tim radovima treba pridodati arheološki nadzor vršen 1997. 
godine, u sklopu radova promjene opločenja na Trgu Čazmanskog kaptola. Tada je 
pronađen temelj pravokutne (u dijelovima podrumljene) zidane strukture južno od crkve, 
približno iste dužine kao i sama crkva, dakle argument više za dominikanski samostan.10 
Nešto kasniji arheološki radovi u lađi crkve negirali su dotadašnju interpretaciju razvoja 
građevine prema kojoj bi se na mjestu današnjeg pristupnog prostora (otvorenog 
malim peterolisnim rozetama) nalazila lađa izvorne crkve, koja današnje gabarite 
dobiva proširenjem prema istoku.11 U dugom procesu konzervatorsko-restauratorskih 
radova na čazmanskoj crkvi ključna prezentacijska odluka u smjeru rekonstrukcije 
donesena je koncem devedesetih godina, kada je u cijelosti uklonjena žbuka s pročelja. 
Konzervatorski odjel u Bjelovaru uključen je u radove od svog osnutka 2006. godine. 
Zatečeno stanje građevine, s uklonjenom žbukom na vanjskim pročeljima na kojima su 
se nazirale rozete i prozorski otvori najstarije faze 13. stoljeća, nije ostavljala mogućnost 
izbora drugačijeg konzervatorskog koncepta osim onog prezentacije srednjovjekovnog 
pročelja uz zadržavanje baroknog interijera. U idućih deset godina radova, krovište 
sniženo tijekom barokizacije, vratilo se na izvornu visinu uz rekonstruirane vjetrobrane 
zidove, rekonstruirana je istočna rozeta, glavni portal i pročelje koje je izvedeno (na 
autentičan način, opekom bez žbukanja), te je, nakon istražnih radova,12 prezentirano 
svetište i otvorena istočna rozeta. U slučaju obje rozete rekonstrukcija je izvedena 
u točno onoj mjeri u kojoj su to omogućavali podaci pronađeni in situ. Zbog tog 

Slika 1. Crkva sv. Marije Magdalene, Čazma, zapadno pročelje, 1957, nepoznat autor (izvor: Fototeka 
Konzervatorskog odjela Bjelovar); Slika 2. Orto-foto snimak zapadnog pročelja, 2016. (izvor: Arhiv 
Konzervatorskog odjela Bjelovar); Slika 3. Zapadno pročelje, 2019. (izvor: Goran Bekina, Fototeka 

Konzervatorskog odjela Bjelovar)
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razloga centralni dijelovi mrežišta rozeta nisu rekonstruirani nego je izvedena čelična 
konstrukcija ostakljenja. Plan za dovršetak radova, realno ostvariv u idućih 5 – 10 
godina podrazumijeva rekonstrukciju izvornih kamenih prozorskih otvora, dok će južno, 
sjeverno i istočno pročelje biti žbukano.

Primjer 2: Kamešnica, kapela sv. Andrije

Kapela sv. Andrije smještena je na istočnom rubu današnjeg sela Kamešnica na 
južnoj padini gore Kalnik. Crkva je pravilno orijentirana jednobrodna kamena gradnja s 
nižim i užim pravokutno zaključenim svetištem. Zapadno pročelje naglašava jednostavno 
profilirani kameni portal, dok je južno pročelje otvoreno dvama rekonstruiranim 
prozorskim otvorima i manjim portalom na brodu te gotičkom biforom na svetištu. Crkva 
nema klasičan zvonik, nego je opremljena malenim zvonikom na preslicu. Uz istočni 
zid svetišta u parteru je prezentiran polukružni zid od priklesanog kamena, ostatak 
apside starije građevinske faze. Skromni interijer, formiran je skromno izvedenom 
barokizacijom, koja je u ovom slučaju zadržala nesvođeni brod, trijumfalni luk, dok se 
svetište oprema novim svodom na susvodnicama, s tragovima starije konzole rebara. 
Tadašnji radovi na pročeljima opremaju crkvu novim rješenjima prozorskih otvora južnog 
pročelja.13 Kapela sv. Andrije ovdje će poslužiti kao primjer skupine ruralnih crkava. 
Pisani izvor za kojeg se držalo kako rješava pitanje datacije kapele sv. Andrije14 jest onaj 
koji spominje njenu posvetu 10. svibnja 1377. godine od strane skradinskog biskupa i 
generalnog vikara Zagrebačke biskupije Mihaela.15 Suvremeni konzervatorski radovi 
započinju 1998. godine, kada se vrši restauratorsko sondiranje interijera, te arheološki 
radovi kojima je pronađen zid izvornog polukružnog svetišta.16 Naime, današnja kapela 
očito je sagrađena na starijoj, polukružno zaključenoj građevini, što je okvirno snizilo 
njenu dataciju u 13. stoljeće. Konzervatorske radove kapela je dočekala u vrlo trošnom 
stanju, propalog krovišta te teško oštećenog barokiziranog južnog pročelja. Tijekom 
istražnih radova otkriveni su ostaci bifore na svetištu i monofore na lađi, koje su potom 

Slika 4. Kapela sv. Andrije, Kamešnica, južno pročelje, početak 20. stoljeća, nepoznat autor (izvor: Fototeka 
Gradskog muzeja Križevci, Kamešnica-4); Slika 5. Južno pročelje, 2018. (izvor: Goran Bekina, Fototeka 

Konzervatorskog odjela Bjelovar)
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i prezentirane. Skromni interijer nije predstavljao argument u prezentaciji crkve, što su 
potvrdili i istražni radovi.17 Dakle, jedino pitanje bilo je kako prezentirati južno pročelje. 
Ovdje je, nakon istražnih radova na eksterijeru i interijeru, ključan moment u prezentaciji 
bila odluka za rekonstrukciju južnog pročelja temeljem njegove sačuvanosti. 

Primjer 3: Donja Glogovnica, župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Donjoj Glogovnici pravilno je 
orijentirana dvobrodna građevina s nižim i užim poligonalnim svetištem. Unutrašnjost 
crkve podijeljena je u dva broda trima četverolisnim kamenim stupovima povezanim 
arkadama. Na sjevernom zidu je vidljiva cezura u zidanju, koja s cezurom vidljivom na 
sjevernom zidu trijumfalnog luka formira gabarite starije crkve, čije je svetište također 
bilo odijeljeno od lađe šiljato zaključenim trijumfalnim lukom. Svetište je presvođeno 
križno-rebrastim svodom čije su pete oslonjene na konzole. Crkva je u fokus znanstvene 
javnosti dospjela prije svega zbog podudarnosti naziva današnjeg sela u kojem se 
nalazi župna crkva s imenima srednjovjekovnog posjeda viteških redova templara, 
ivanovaca i sepulkralaca, te zbog svoje, u kontekstu kontinentalne Hrvatske, raritetne 
dvobrodnosti te zbog skulpture.18 Temeljni rad Anđele Horvat u svojoj formalnoj analizi i 
dalje ponajbolje određuje glogovničku crkvu – „nedovršena građevina dvoranskog tipa 
oštećena u ratnom metežu 16. vijeka, a obnovljena sredinom 17. stoljeća“.19 Povijest 
konzervatorskih radova na glogovničkoj crkvi možemo smjestiti u 17. stoljeće, kada je 
obnavljaju tadašnji korisnici, isusovački redovnici koji je regotiziraju, odnosno obnavljaju 
poštujući ideju stilske cjelovitosti,20 što potvrđuje i dosad potpuno nezapažen detalj – 
natpis „IHS“ uklesan u zamijenjeni zaglavni kamen svoda svetišta. U razdoblju od 1858. 
do 1860. godine na obnovi je angažiran konzervator Ivan Kukuljević Sakcinski, koji 
vrlo agresivno rekonstruira zapadno i južno pročelje te gradi današnju zvonaru.21 Tu 
je riječ o regotizaciji 19. stoljeća – svojevrsnoj preteči zamaha obnove u bolléovskom 
smislu, koja je prekrila izvornu srednjovjekovnu građevinu cjelovitije i znatno agresivnije 
od isusovačke faze. Dakle, ovdje su isusovci u vrijeme mode potpune barokizacije 
sakralnih građevina postupili sukladnije današnjim konzervatorskim praksama od 

Slika 7. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Donja Glogovnica, južno pročelje, 2008; Slika 8. 
Tlocrt 1:50, s označenim fazama izgradnje, crveno – 13. stoljeće, žuto – 15. stoljeće, zeleno 19. stoljeće 
(Kukuljevićeva rekonstrukcija), izradio M. Pezelj, d. i. a. (Arhiv Konzervatorskog odjela Bjelovar); Slika 9. 

Južno pročelje, 2019. (sl. 7 i 9. – izvor: Goran Bekina, Fototeka Konzervatorskog odjela Bjelovar) 
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onodobnih konzervatora. Kukuljević je, želeći podariti crkvi simetriju, izveo četiri malena 
šiljato zaključena prozora na južnom pročelju, koja su slijedila format prozora „skraćenih“ 
u 17. stoljeću. Taj zahvat je imao premostiti jaz između posve novoprojektiranih 
pročelja i svetišta. Time su negirani reprezentativni izvorni prozorski otvori, izvedeni u 
gotovo punoj visini građevine, te su zauvijek izgubljeni podaci o izvornom zapadnom 
pročelju. Suvremeni arheološki radovi rezultiraju pronalaskom apside i ramena starije 
crkve, okvirno datirane u 13. stoljeće. Dvobrodnost koja je uzrokovala različite teze 
o nedovršenosti glogovničke crkve, prestaje biti raritetom proširivanjem konteksta 
izgradnje na širi srednjoeuropski prostor.22 

Primjer 4: Donja Vrijeska, manastirska crkva sv. Ane

Manastirska crkva sv. Ane nalazi se na osamljenoj šumovitoj padini uz sjeverni rub 
sela Donja Vrijeska. Pozicija i izgradnja odabrana je prema pravilima pavlinskog reda. 
Njena longitudinalnost naglašena je podjednakim dimenzijama pravokutne, jednobrodne 
lađe i poligonalno zaključenog svetišta. Glavno pročelje crkve otvoreno je šiljato 
zaključenim portalom i čeonom triforom s razvijenim mrežištem. Južno pročelje i svetište 
otvoreni su gotičkim monoforama s mrežištima. Svetište crkve je, kao i lađa, bilo svođeno 
križno-rebrastim svodom, s moguće zvjezdastom raščlambom. Pavlinski samostan je 
nastao kao zadužbina velikaša Benedikta Nelipića 1412. godine, koji ga je i opremio 
posjedima potrebnim za njegovo uzdržavanje, a red u posjed uvodi Čazmanski kaptol.23 
Crkva sv. Ane i samostan su u funkciji do 1542. godine, kada je čitav prostor zapadne 
Slavonije prešao pod kontrolu Osmanlija. Crkva dočekuje 18. stoljeće u oronulom, ali ne i 
ruševnom stanju. Naravno, kao i u ostalim sličnim građevinama, 18. stoljeće je dočekano 
bez krovišta i s propalom svodnom konstrukcijom. Kako u opsežnom pregledu povijesnih 
izvora navodi Dragan Damjanović, čini se da je crkva korištena kao pravoslavna bogomolja 
od početka 18. stoljeća, a 1732. ili 1735. godine preuzimaju je monasi manastira Pakra. 
Crkva je nakon toga u nadležnosti paroha u Velikim Bastajima, a 1818. godine opet je van 
funkcije.24 Prilikom preuzimanja crkve zadržan je pavlinski titular, te izostaje uobičajena 
barokizacija. Za povijest crkve sv. Ane u 19. stoljeću manje je važan dobro dokumentiran 
spor između grofa Jankovića i igumana Paunovića, tu je crkva sporedna tema, dok 
smisao spora leži u pravu na korištenje zemljišta, šume, odnosno obližnje vodenice.25 
Kao i glogovnička crkva, u fokus konzervatorskih radova dolazi u vrijeme konzervatora 
Ivana Kukuljevića, 1858. – 1861. godine, dok druga faza građevinskih aktivnosti slijedi 
1904. – 1907. godine.26 U konačnici, pola stoljeća duga prepiska rezultirala je samo 
popravkom krova i zabata, novim popločenjem crkve te opremanjem novim inventarom 
izrađenim prema projektu arhitekta Vinka Rauschera 1904. godine.27 Rauscherov projekt 
izveden je s posvemašnjim shvaćanjem arhitekture u koju se imao postaviti. Nakon 
toga, u periodu od jednog stoljeća na crkvi nisu poduzimani radovi, izuzev neadekvatnih 
popravaka mrežišta cementnom žbukom. Komisija za procjenu i popis ratnih šteta na 
spomenicima kulture, prilikom utvrđivanja stanja 1994. godine, utvrdila je oštećenja dijela 
krovišta uz rub zvonare, kada je uništen dio pokrova i gornji rub zabata. Tom prigodom 
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su izvedeni i osnovni radovi popravaka.28 Koncem devedesetih godina, pristupa se novoj 
obnovi, koje crkva zapravo dočekuje kao konzervirana arhitektura 15. stoljeća. Radovi 
cjelovite izmjene krovišta i djelomične drenaže izvedeni su 2000. – 2003. godine, a 
zaštitni arheološki zahvati prije izrade drenaže rezultirali su otkrivenim temeljima zvonika 
postavljenim uz glavno pročelje.29 U nastavku su izvedeni restauratorski istražni radovi 
te je izrađena odgovarajuća dokumentacija za daljnje postupke.30 Uz to, saniran je 
kontraforni sustav uz južno pročelje te uz svetište. Daljnje odluke u prezentaciji crkve 
razmjerno su jednostavne. Potrebno je prezentirati interijer, uz prethodnu sanaciju 
vlage, kao i zamijeniti dotrajalu žbuku na pročeljima. Nakon toga predstoji odgovarajuće 
održavanje crkve te usuglašavanje planirane buduće izgradnje manastirskog sklopa 
u smislu postizanja kvalitetne sinergije nove i povijesne izgradnje, bez međusobnog 
nadmetanja.

Zaključak
Analizirajući podatke iz do sad prikazanih primjera, zapažamo nekoliko osnovnih 

problema zajedničkih svim iznesenim primjerima. Prvo, procesi obnove često su gotovo 
podjednakog trajanja kao i izgradnja srednjovjekovnih crkava. Dugotrajnost obnove 
može, s jedne strane, biti korisna zbog mogućnosti umanjivanja pogrešaka, no često se 
radi o toliko dugotrajnom procesu da četiri Stubbsova koraka u konzervaciji rijetko mogu 
biti cjelovito primijenjena.31 Primjerice, na crkvama u Glogovnici i Donjoj Vrijesci radovi 
su započeti sredinom 19. stoljeća, a i oni su bili parcijalni. Radovi na crkvi u Čazmi, de 
facto započinju prije tridesetak godina. Kapela sv. Andrije je, s druge strane, prezentirana 
u roku od desetak godina, zahvaljujući svojim manjim gabaritima (dakle manjoj razini 
investicije), kao i razmjernoj jednostavnosti odabira mogućih konzervatorskih rješenja. 
Očito je da se u svim navedenim primjerima rukovodilo načelom prezentacije povijesne 
slojevitosti, dakle, prezentacijom različitih faza izgradnje na istoj građevini. Metodološki, 
radi se o posve validnom pristupu čija utemeljenost leži u, kako je već navedeno, 
strogo izvršenoj valorizaciji. Pristup je toliko validan koliko se provodi s razumijevanjem 
građevine. Naime, često se prezentacija provodi naglašavanjem najstarijih elemenata 
objekta, kojima u takvim slučajevima nedostaje kontekst graditeljske povijesti pojedine 

Slika 10. Manastirska crkva sv. Ane, Donja Vrijeska, južno pročelje, 2008; Slika 11. Prijedlog sanacije 
pročelja, 2012. (Arhiv Konzervatorskog odjela u Bjelovar); Slika 12. Južno pročelje, 2019. (sl. 10 i 13 – izvor: 

Milan Pezelj, Fototeka Konzervatorskog odjela Bjelovar)
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građevine. U takvim slučajevima riječ je o muzeološkom konceptu prezentacije koji, u 
najboljem slučaju naglašava parcijalnost, uz gubitak cjelovitog arhitektonskog rješenja. 
Tu je posrijedi ono što Stubbs u svojim „ključnim konceptima za uspješnu arhitektonsku 
konzervaciju“ naziva „izbjegavanje zaključaka na temelju nedostatnih podataka“.32 
Navedeni primjeri nalaze se u različitim fazama konačne prezentacije. Također, na 
svakom od navedenih primjera primijenjen je različiti stupanj rekonstrukcije koji je 
uvjetovan različitim stanjem zatečene građevine. Primjer najopsežnije rekonstrukcije 
predstavljen je čazmanskom crkvom, rekonstrukcija manjeg opsega crkvom u Glogovnici 
i Kamešnici, dok je rekonstrukcija najmanjeg intenziteta potrebna na manastirskoj crkvi 
u Donjoj Vrijesci. U svakom primjeru prezentacije jasno se naglašava distinkcija između 
starog i novog, čime se smanjuje mogućnost pogrešne interpretacije, uz zadržavanje 
cjelovitosti arhitektonskog rješenja koje se prezentira. Razvoj tehnologije, odnosno razvoj 
materijala, nije riješio ove temeljne konzervatorske probleme, koji, kako smo vidjeli, ostaju 
više-manje nepromjenjivi od početaka struke u 19. stoljeću. Napredak je očit u razvoju 
tehnologije istraživanja i dokumentiranja, što sužava prostor različitim interpretacijama, 
te olakšava postupak odlučivanja te definiranje opsega prezentacije. Rizici se smanjuju 
ponajprije kvalitetnim upravljanjem promjenama na temelju dokumentiranih saznanja 
o spomeniku kulture, te interpretacijom tih spoznaja u okviru postojećeg građevinskog 
korpusa. Takvi zahvati neminovno mijenjaju postojeću sliku spomenika i donose nove 
poglede na njegovu egzistenciju. Loše provedene promjene, neovisno o namjeri, 
radi zahtjeva održavanja, uporabe ili turističke promocije mogu znatno utjecati na 
percepciju i značenje spomenika u društvenom i povijesnom kontekstu, a time postati 
kontraproduktivne i u smislu održavanja spomenika i njegove cjelovitosti.
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ТРАНСФЕР АРХИТЕКТОНСКОГ ЗНАЊА КАО ФАКТОР РИЗИКА У 
ЗАШТИТИ СПОМЕНИЧКОГ НАСЛЕЂА

Апстракт

Висок степен тацитног знања (персонализованог, субјективног, индивидуалног, 
искуственог и незабележеног знања) и имплицитног знања у споменичкој заштити 
(реконструисано, индиректно пренето, део позитивне праксе, обичаја и мишљења), 
у односу на експлицитно знање (кодирано, кодификовано, категорисано, пројектно 
описано и архивирано знање), аутори рада препознају као темељни чинилац 
фактора ризика у заштити архитектонског и урбанистичког наслеђа. Кључне 
узроке за овај професионални феномен аутори проналазе, између осталог, у 
томе што већ дуже траје стање даје релативно мали број делатних стручњака 
у професионалној области, а посебно у операционализацији података који су 
структурирани кроз архивистичку, музеолошку и библиотечку грађу, при чему се 
носилац знања и кодификатор налази у области заштите непокретних културних 
добара. Према схватању аутора, комуниколошки ланац креације, дистрибуције и 
економије информација у споменичкој заштити примарно зависи од степена колизије 
феномена темпоралности, из којег израста ниво професионалне информисаности о 
доприносима теоријско-интелектуалних заоставштина истакнутих стваралаца, које су 
у међувремену различито истражене, генерисане, систематизоване и акумулиране 
по различитим кодификаторима знања и актерима, и с друге стране, феномена 
актуелности, из којих израста суочавање с текућим стваралачким захтевима и 
развојним урбанистичко-планским притисцима. Уз остале друштвене и нормативно-
формалне агенсе који утичу на волумен професионалног знања, конзерваторска 
заштита споменичког наслеђа, која се најобимније у истраживачком и оперативном 
домену заснива на архитектонском знању као општијем нивоу знања, представља 
изразито комплексну и комбинаторичну когнитивну, перцептивну и организациону 
структуру знања која се препознаје и као ризик у интерном струковном трансферу.

Кључне речи: архитектонско знање, теорија знања, ризик, заштита споменика 
културе 
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TRANSFER OF ARCHITECTURAL KNOWLEDGE AS A RISK 
FACTOR IN PROTECTION OF CULTURAL PROPERTIES

Abstract

High level of tacit knowledge (personalized, subjective, individual, experiential and 
unnoticed knowledge) and implicit knowledge in cultural properties (experientially re-
constructed, indirectly transmitted, part of positive practice, customs and opinions) in 
distinction of explicit knowledge (coded, codified, categorized, project description and 
archived knowledge), the authors recognize as the basic factor of risks in protection 
of architectural and urban heritage. The key causes of this professional phenomenal 
characteristic are found, among other things, in the long-term condition of a relatively 
small number of practicing professionals in the professional field, in particular in the 
operational dissemination of data that are structured through archival, museological and 
library materials, where the knowledge bearer and codifier is in the field protection of im-
movable cultural property. According to the author's understanding, the communication 
chain of creation, distribution and economy of information in the monument protection 
depends primarily on the degree of conflict of the temporality phenomenon, from which 
the level of professional information on the contributions of theoretical and intellectu-
al legacies of the prominent creators, which in the meantime have been variously re-
searched, systematized and accumulated by various knowledge coders and actors, and, 
on the other hand, the phenomena of actuality from which the emergence of coping with 
liquid their creative demands and developmental urban-planning pressures. In addition 
to other social and normative-formal agents that influence the volume of professional 
knowledge, the conservation protection of the monumental heritage, which is explicitly 
and operatively based on the domain of architectural knowledge as a more general level 
of knowledge, is a highly complex and combinatorial cognitive, perceptual and organiza-
tional structure of knowledge recognized by the authors and as a risk in the situations of 
his internal professional transfer.

Keywords: architectural knowledge, theory of knowledge, risk, heritage protection
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Проблемски положај конзерваторске праксе у доменима знања
Извођењем типолошких модела визуелног преиначавања Београда од 19. 

до 21. века, др Александар Кадијевић отвара и питање проблемских односа 
у будућим истраживачким поступцима који ће бити ометени недоступношћу 
података и проблемским стањем информација изазваних уговорним односом 
који скрива пословне тајне ангажованих страна. Суспендовањем мериторних 
података „будући историографи при одгонетању дубље економске позадине 
имплементирања новијих инвеститорских подухвата биће суочени са крупним 
сазнајним баријерама, јер ће им кључни детаљи везани за настанак наметљивих 
градских репера (шопинг молова и тржних центара, луксузних хотела и стамбених 
комплекса, експозитура страних банака и др.) остати суштински недоступни“.1 
Овај критички налаз у вези с будућим истраживањима не открива само природу 
изналажења података као базних структуралних елемената професионалног 
знања у оквиру којег се надаље изводи вредносни и комуниколошки систем 
информација, већ наговештава и низ сложених проблемских подручја у којима 
опстају институционално форматирани експоненти професионалне делатности.
Слојевити односи друштвених актера у домену комуниколошке размене 
знања, позиционирају конзерваторске установе као централне актере заштите 
градитељског наслеђа у троугао симултаних вишефункционалних проблемских 
алтернација: (а) аналитичких домена, обухватајући рационализације стручно-
научне супстанце и метанаратива, (б) техничких домена, обухватајући 
рационализације техничко-нормативних решења каналима стратешке, 
комплексне, комбинаторичне и интегративне примене професионалног знања, и 
(в) прагматичких домена, обухватајући рационализацију у широком распону од 
лаичких и социјалних предусловљености до глобалних политичко-економских и 
културолошких захтева. 

Систематизација америчког урбанисте и просторног планера Тимотија 
Картрајта [Timothy Cartwright] која разликује четири основне врсте проблемских 
положаја: (1) једноставне проблемске положаје, (2) сложене, (3) комплексне и (4) 
метапроблемске положаје2, реферише и на проблемска стања трансфера знања 
у архитектонској конзерваторској професији. Поред питања професионалне етике3 

и превласти ризика и хазарда, у пракси и теорији заштите градитељског наслеђа 
који дају предност стварању група техничко-технолошких и планско-регулационих 
категорија, у новије време се интензивније придружују и проблемскe позиције које 
смештају конзерваторску професију у тежиште сложене координације примене 
професионалног знања, с којим су повезани: (1) информациони проблеми, 
једноставног типа, у којима трансфери знања зависе од група интерних 
и екстерних података као референцијалних категорија; (2) комуникациони 
проблеми, сложеног типа, у којима трансфери знања зависе од група фатичких 
категорија и јавне сензибилизације; (3) друштвено-контекстуални проблеми, 

Трансфер архитектонског знања као фактор ризика у заштити споменичког наслеђа
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комплексног типа, у којима трансфери знања зависе од група утицаја националне 
културе у пословању и карактера друштвено-политичке комуникације; (4) социјално 
детерминисани проблеми, метапроблемског типа, у којима трансфери 
знања зависе од група емотивних, сазнајних и конативних категорија као 
метанаративних категорија.

Информациони проблеми: референцијалне категорије ризика
Ризици који настају из референцијалних категорија професионалног 

архитектонског знања могу се везати за платформе података који настају из 
херменеутичког круга професије у виду структурираних слојева знања као: 
(a) утврђена база конзерваторског знања, заснована на формално нормираним 
и утврђеним вредностима и својствима градитељског наслеђа (статични део 
репозиторијума конзерваторског знања који чини примарну аксиолошку доградњу 
основног архитектонског знања); (б) доградња стручно-научном базом, заснована 
на апропријацији и акумулацији спољних фактора из образовања и сарадње 
(динамични део конзерваторског знања који чини епистемолошку доградњу 
основног архитектонског знања и накнадно улази у репозиторијум конзерваторског 
знања), и (в) доградња емпиријском актуелизацијом и контекстуализацијом 
знања, заснована на фазним, етапним трансдисциплинарним истраживачким 
и пројектним реализацијама, а нарочито је повезана посебно комплексном 
интеракцијом с урбанистичким и просторно планским доменима (динамични део 
конзерваторског знања који чини онтолошку доградњу архитектонског знања, 
али с паралелним развојем сопственог репозиторијума).4 Проблем уобличавања 
и коришћења репозиторијума архитектонског конзерваторског знања у погледу 
трансфера референцијалних информација најпре се може довести у везу 
са усложњавањем података и информација који су структурирани сложеном 
референцијалношћу архивистичке, музеолошке и библиотечке грађе за исти 
појам или податак, при чему се носилац знања и њихов кодификатор налази у 
области заштите непокретних културних добара. У терминолошкој аналогији с 
референцијалним функцијама језичке комуниколошке и информационе теорије 
појмова лингвисте Романа Јакобсoна [Роман Якобсон], успоставља се сложена 
стратиграфија архитектонског конзерваторског знања и релационистичког 
повезивања података. Према америчком теоретичару архитектуре Френсису 
Дaфију [Francis Duffy], архитектонско знање је изразито стратешко, комби- 
наторично, комплексно и интегративно професионално знање,5 чему је придодата 
и карактеристика високог степена релационизма којима ово знање помирује 
вишеструке интересе актера, чиме постаје подложно ризицима при трансферу и 
разрешењу проблемских стања.6

Хипотеза о високом степену тацитног знања (персонализованог, 
субјективног, индивидуалног, искуственог и незабележеног знања) и имплици- 
тног знања у споменичкој заштити (реконструисано, индиректно пренето, 
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део позитивне праксе, обичаја и мишљења), у односу на експлицитно знање 
(кодирано, кодификовано, категорисано, пројектно описано и архивистички 
систематизовано знање),може се сматрати оправданом у односу на препознате 
чиниоце ризика у заштити архитектонског и урбанистичког наслеђа. Кључни 
узроци овe професионалне карактеристике знања могу се најпре пронаћи у 
дуготрајном стању релативно малог броја делатних стручњака у професионалној 
области.7 Maли број стручњака утиче на позитивно позиционирање и типолошку 
структурализацију наслеђа, што за последицу има – уместо опште хомеостазе 
професије – афирмацију најрепрезентативнијег капиталног фундуса и 
последично томе непотпуно узорковање и обраду фондова, значајан степен 
каталошког осиромашења и неуједначеност унутрашњих аналитичких токова 
с општом или зонском редукцијом струковног знања.8 Емотивна и интересна 
дистантност стручних актера, међутим, као последицу доноси запостављање 
мање актуелних корпуса наслеђа који су релевантни за шире упризоравање 
културне антропологије. Таква појава ризика садржи запостављање наслеђа 
микрокултурног локалног значаја које је од важности локалној заједници, 
симболички окупљеној око наслеђа које је капитално за њено сопство и биће, 
а којим се успоставља микролокално заједништво и дефинишу микрочиниоци 
социокултурне лојалности (црквишта, гробљишта, записи, обредна места, војни 
меморијали и слично).9

Херменеутичка ситуација професије која утиче на референцијалне 
ризике у заштити градитељског наслеђа, поред знатног увећања докторских 
радова који преобликују фонд истраженог и прикупљеног знања, усложњава 
се и у перспективи такозваног архивистичког импулса, чију је феноменолошку 
димензију уочио амерички теоретичар уметности Хал Фостер.10 Полазећи од 
француског историчара Пјера Норе [Pierre Nora], који комуниколошку ситуацију 
времена поставља у домен модерног памћења које је пре свега архивистичко, 
потпуно ослоњено на прецизне трагове, изразито материјалне остатке, 
најконкретније снимке и највидљивије слике11, Фостер конституише не само 
уметничку већ и савремену сазнајност засновану на пронађеном архивском 
материјалу, услед којих отворени и неодређени концепти архива добијају на 
јавном значају и тако постају места јавне апропријације знања. Перформативна 
природа архивских докумената који до сада нису били део званичне историје – 
успоставља се у хомологијама пронађено–конструисано, чињенично–фиктивно, 
јавно–приватно. Архивистичка пракса која се заснива на начелу провенијенције 
више не представља само ексклузивно подручје те професије већ постаје део 
уметничке, кустоске и јавне културне праксе и друштвеног пропитивања.У 
духу археологије знања архивистичка сазнајност – по Фостеру – није одређена 
као пасивно већ као проактивно трагање – којом се обрађује сазнајност грађе 
и дискурса изнутра, с покушајем да се у самом ткиву документа одреде 
многострукости, скупови, низови и укрштајуће јединице.
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Комуникациони проблеми: фатичке категорије ризика
Фатички ризици у споменичкој заштити уско су везани за социјалне и 

антрополошке равни комуникације са уважавањем захтева из лаичког јавног 
миљеа, указујући на то да држава никаквим формалним нормативним силама 
репресије не може заштитити градитељско наслеђе уколико је идеја тог наслеђа 
(стилска, идеолошка, функционалистичка и др.) фундаментално различита од 
идеје грађана који с тим и уз то наслеђе живе. Наиме, за транзициона друштва су 
уобичајени изванјавни механизми одлучивања који снажно испољавају културне 
и симболичке преференце доносиоца одлука с негативистичким последицама 
у широј стручној и ванстручној јавности у формама неумесних и беспотребних 
политичко-идеолошких канала (зло)употребе ресурса, непожељних наратива 
са дискутабилним економским и популистичким предзнацима и слично.12 

Фатичке компоненте комуниколошке размене знања које опстојава у амбијенту 
занимљивости, позитивног важења и атмосфере добре воље у дискурсу размене 
података и значења, доказује да релационизам података у домену стручнонаучног 
знања „није могуће објаснити у терминима и подацима самог знања али и далеко 
од тога да може представити хладну и индиферентну апсолутну објективност“13. 
Шенонову алгоритамску шему трансфера података из 1948. године засновану 
искључиво на форматизованом асемантичком карактеру њиховог преноса кроз 
стриктне апсолутне алгоритамске токове, допунио је крајем шездесетих година 
прошлог века француски мислилац Леон Бријуен [Léon Brillouin, 1889–1969] 
теоријом информације и комуникације која разликује апсолутне од подељених, 
дистрибуираних информација.14 У контексту социјалних фатичких категорија, 
ризик се може појавити у феноменолошкој колизији темпоралности одређене 
стручнонаучне информације у актуелном тренутку њене практичне примене и 
употребе. Конкретне примере фатичке размене у баштинском искуству могуће је 
пронаћи у новијим инкорпорацијама храмова и верских обележја традиционалних 
цркава у ратна деидеологизована стратишта сложеног комеморативног значења 
или експлицитно идеологизованим меморијалним местима за које идеолошки 
и стереотипно дефинисан део јавности захтева симболичку корекцију начином 
који углавном компромитује затечене просторно-концептуалне, споменичко-
симболичке и ауторске доприносе, или пак, на пример, постављање хералдичких 
знакова приликом рестаурација фасада на месту раније уклоњених, под 
изговором повраћаја стила у изворно стање и моралних разлога који се олако 
повезују с потребама међуетничког разумевања. Такав варијетет који утиче на 
ризике прослеђивања и употребе података и информација као темпоралних 
категорија у актуелном тренутку, неупитно присутних у сећању градитељске 
заштите, представљају управо Бријуонове подељене односно дистрибуиране 
информације, функционишући као статичке категорије податка под актуелним 
притиском динамичког кумулативног уписивања нових вредности и захтева, чиме 
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конзерваторски принципи засновани на аутентичности историјских фаза постају 
ужи информациони садржај подложан превазилажењу приликом непрекидних 
социјалних оптимизација. Доминик Фореј [Dominique Foray] истиче два 
аспекта кодификације знања: стање у којем је знање презентовано (апсолутна 
информација) и стање из којег се може конструисати ново знање (дистрибуирана 
информација), која припада социјалном домену.15 За више америчких теоретичара 
знања, процес његове кодификације подразумева три различита иницијална, 
али повезана социјална корака: (1) стварање модела (апсолутни податак), (2) 
креирање језика (естетизација податка) и (3) креирање порука (семиотизација 
податка).16

Друштвено-контекстуални проблеми комплексног типа
Комуниколог и теоретичар пословне културе Герт Хофстеде [Geert 

Hofstede] наводи да национална култура није само фактор који обликује промет 
информација и знања већ одређује истепен испољавања осталих фактора у 
пословној комуникацији према неколико критеријума.17 За њега национална 
култура представља обрасце мишљења, осећања и деловања који се стичу у 
најранијем периоду живота те се на основу изграђене концентрације ауторитета 
решава најпре на нивоу односа индивидуализам – колективизам. Друга значајна 
социјално-културна комуниколошка импликација се заснива на дуалности мушког 
и женског пола, која се архетипски уграђује у карактер националне и пословне 
културе, по принципу masculinity – femininity. Masсulinity националне и пословне 
културе (у концепту Карла Јунга, аnimus), изграђује вредности агресивности, 
постигнућа, информисаности, убедљивости, стицање материјалних и симболичних 
добара и то су чинити (doing) културе, у којима се вредности доказују избореним 
резултатом. Femininity комуниколошке вредности (у концепту Карла Јунга, anima) 
изграђују се међуљудским односом, разумевањем, толерисањем, дискрецијом, 
балансом, хармонијом и то су бити (being) културе, у којима се вредности 
доказују самим постојањем. Трећи оквир комуниколошке контингенције је начин 
реаговања на неизвесности, промене, ризике и конфликте и одређен је степеном 
избегавања неизвесности као степеном до којег се припадници националне 
културе осећају угроженим у условима неизвесности и различитости. Четврти 
оквир националне културе се огледа у дистанци моћи као степену у којем мање 
моћни чланови друштва очекују и прихватају неједнаку дистрибуцију моћи као 
природно и пожељно стање ствари, најчешће финансијским или политичким 
чиниоцима. Накнадним укључивањем у истраживања балканских и азијских 
култура додата је још једна друштвено-контекстуална и пословно-комуниколошка 
карактеристика: дугорочна – краткорочна оријентација. 

Према др Небојши Јанићијевићу, српска национална култура има јединстве- 
ну комбинацију високе дистанце моћи, високог избегавања неизвесности, 
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колективизма и femininity-јa. Према домаћим истраживањима, најчешћа мета- 
фора организације у српским установама показује се као породица а не пирамида 
– организациона структура српских предузећа је високог степена централизације 
реализујући условни облик пирамиде по једноставном моделу, али изразито 
ниска бирократизација показује тенденцију ка ниском степену формализације 
улога. Висок степен дистанце моћи у српској националној култури имплицира 
постојање ауторитарног али беневолентног стила управе, на чијем је врху 
беневолентниаутократа односно група.18 За мање и једноставне организације 
какви су конзерваторски заводи у Србији, пословни модели се готово 
искључиво заснивају на имплицитној метафори беневолентне породице, слабе 
формализације и бирократизације пословне структуре.19 Може се закључити да 
мањи број делатних стручњака смањује ниво конкурентских односа и у амбијенту 
ниске формализације задржава стечено знање у тацитним формама након 
извршене пословне активности. Фактор ризика у трансферу знања је повезан 
с волуменом установа које не само што су претежно централизованог типа 
пословања већ су стручне извршилачке позиције често у непосредној вези с 
вишим политичким актерима као наручиоцима у пословима реализације планова и 
пројеката. Беневолентан однос установа културе према безусловно добродошлом 
финансирању пројеката има за последицу релативно ниску формализацију 
пословања. Фактор беневолентности је посебно значајан за трансфер знања 
јер је, по правилу, контакт с надређеним финансијером извршилачких стручних 
послова одређен позицијом координатора односно стручног ауторитета који 
због углавном фазне природе радова и избегавања неизвесности има управо 
беневолентан стил вођења посла. Социолошки и културни аспекти у теорији 
рада и пословања, нарочито из ранијег југословенског периода, говоре у прилог 
томе да мале пословне структуре повезане блиским везама међу запосленима 
не доводе нужно до ефикасног нивоа дистрибуције информација и релевантне 
употребе знања нити у правцу његовог колективног посвајања.20

Социјално детерминисани проблеми метапроблемског типа
Након Шенонове теоретизације трансфера информација које су кориговане 

Бријуеновим фатичким и дискурзивним аспектима, социологија информације 
је развила и информационе појмове вишег реда: наративне мреже [Гумперц/
Gumperz],21 наративне домене [Фишмен/Fishman]22 и вредносне наративне 
снопове [Фишмен]23 – за које је у низу даљих методолошких спецификација 
и информационих иновација имала значаја динамичко-контекстуална 
метода психолингвисте и комуниколога Татјане Слама-Казаку [Tatiana Slama-
Cazacu, 1920–2011]. Њени радови су допринели разликовању контекстуално 
експлицитне динамике размене и контекстуално друштвене динамике размене 
информација. Током друге половине двадесетог века подстицајну теорију знања 
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којем се придодаје и метанаративна супстанца дао је италијански комуниколог 
Ђорђо Брага [George Braga], који запажа три различита нивоа промена у 
систему комуниколошког трансфера знања: (а) селективни, (б) променљиви 
или апликативни, и (в) иновацијски ниво. Контекстуалност за Брагу представља 
централни комуникациони чин трансфера знања који представља укрштање 
категорија вишег реда, као што су међуиндивидуални друштвено-политички 
наративи и културни наративи у смислу мисаоних момената садржаних у 
националној култури. Брага смешта ову основну карактеристику комуникације 
знања односно информационе размене у домен духовне интеракције у 
ужем смислу речи и домен искуствене интеракције у ширем смислу речи. 
Брага констатује даинформациони промет данас, више него икада, садржи 
селективне варијације у информацији тако да оне у комуникационом чину делују 
елиминаторно, потискујуће или искључујуће. 

Метанаративни комуникациони ризици настају, према мишљењу Ђорђа 
Браге, због присуства социјално детерминисаних контекстa –укрштање друштве- 
ног као међуиндивидуалног и личног као културoлошког мисаоног момента. 
Према Браги, најједноставнија дефиниција размене знања била би она према 
којој је то специјално оформљен облик узајамног утицаја односно интеракције код 
које преовлађују формални нискоенергетски над високоенергетским аспектима 
размене појмова и података. Коришћење интеракција с нижом наративном 
енергијом, као што су размена стручних појмова, израза и података, има за циљ 
да с мањим утрошком енергије изазове и успостави психичка стања међу особама 
које комуницирају информацијама. Уштеда енергије се побољшава ако актери 
који комуницирају поседују заједнички кôд, што је случај с конзерваторским као 
интердисциплинарним знањем, или када се основним појмовима могу изразити 
саопштења веома богата значењима. Социјално детерминисане проблеме 
метапроблемског типа, у којима трансфери знања стварају групе емотивних, 
сазнајних и конативних категорија, можемо посматрати као факторе ризика 
трансфера знања уколико се јавља колизија између схватања односно 
стручних уверења конзерваторске службе и стереотипа или метанаратива 
лаичке ванстручне јавности, а чије је решење проблема могуће изнаћи само у 
задовољавању интереса у оптимизацији појединих аспеката друштвене целине 
(економске, идеолошке и сл.).

Закључна разматрања
Околности у којима се професионално конзерваторско знање креће између 

аналитичких, техничких и прагматичких аспеката, приликом максимизирања и 
оптимизације проблема, утичу на његову нестабилну морфологизацију у теорији 
и пракси. Јачање формално-нормативних стандарда и израженија социјална 
динамика суштински хортаторног комуниколошког типа друштва, рефлектује 
се на положај и учинак конзерваторских завода и професионалне делатности, 
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утичући на повећање комплексности архитектонског као професионалног знања. 
Интерни трансдисциплинарни и екстерни информациони притисци, којима се у 
новије време доминантно и изразито придружују и комуниколошки информациони 
утицаји из домена лаичких група, друштвених мрежа, удружења, покрета и 
интернета – указује на високо позиционирање архитектонског конзерваторског 
знања као професионалног знања у зонама ризика у помирењу интереса, јер 
је стратешким, комплексним, комбинаторичним и интегративним доменима 
позиционирано у симултане, реверзибилне и адаптирајуће операције. Може се 
говорити о две широке тенденције у обликовању архитектонско-конзерваторског 
знања: с једне стране то су покушаји учвршћивања његове аутономије у односу 
на друштвене околности у којима настаје а чему се супротставља историјска 
иманентност коју ово знање суштински баштини, а с друге стране архитектонско- 
-конзерваторско знање је уплетено у велике бинарне опозиције како што су 
субјективно-објективно, појединачно-колективно, база-надградња, политичко/
идеолошко-стручно, легитимно-забрањено, приватно-јавно, знање истине – 
знање смисла.
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ИСКУСТВА ПОСЛЕРАТНЕ ОБНОВЕ ЕВРОПСКИХ ГРАДОВА 

Апстракт

Градови, као најсавршенија људска творевина, изузетно су рањиви и подложни 
оштећењу и уништењу, пре свега од изненадних природних катастрофа попут 
поплава, земљотреса, клизишта, пожара, лавина и дејстава вулкана. Њихов положај, 
одaбран на основу атрактивности, често може да буде и фаталан за даљи опстанак. 
Tакви догађаји могу бити иницијатори нове изградње и потирања старог (примери 
Лисабона, Букурешта...). 

Ратна разарања, изазвана људском мржњом, спадају у најтрагичније и 
најпогубније догађаје који могу да задесе град, уништавајући његово наследство и 
идентитет. За разлику од природних појава, човек може да предвиди катастрофу ове 
врсте, евентуално да је избегне и спречи. Примери разарања у Другом светском рату 
на тлу Европе и послератни периоди реконструкције, видљиви су и данас, 75 година 
касније. Рад даје увид у след дешавања и анализира различит приступ и концепт 
обнове у неколико градова (Дрезден, Улм, Варшава, Ротердам, Ковентри, Герника...). 

Бројна рушења и обнове Београда, током његове историје, укључујући и 
последња 1999. године, свакако су оставили утицај на лице града и обликовали његов 
данашњи изглед, а још увек се воде полемике о начину презентације на појединим 
локацијама. На основу анализираних примера, у раду се износе смернице и принципи 
за обнову битних културних симбола градова.

Кључне речи: Европа, градови, рат, обнова, идентитет
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EXPERIENCE OF POST-WAR RECONSTRUCTION OF EUROPEAN CITIES

Abstract

The cities, like most perfect human creations, are extremely vulnerable and 
susceptible to damage and destruction, above all of sudden natural disasters such as floods, 
earthquakes, landslides, fires, avalanches and volcanic eruptions. Their position, based on 
attractiveness, can often be fatal for survival. However, such events may be the initiators of 
new construction and negations of previous (examples of Lisbon, Bucharest, ...). 

War destructions, caused by the human hate, are among the most tragic and fatal 
events that can befall the city, destroying its heritage and identity. Unlike the natural 
phenomena, one can predict a disaster of this kind, possibly to avoid and prevent. The 
examples of destruction in the Second World War on the soil of Europe, and the post-war 
reconstruction periods, are visible even today, 75 years later. The paper gives insight into 
the sequence of events and analyze different approach and concept of renewal in several 
cities (Dresden, Ulm, Warsaw, Rotterdam, Coventry, Guernica, ...). 

Numerious demolition and reconstruction of Belgrade, during its history, including the 
last 1999, left influence on the face of the city and shaped its present appearance, and still 
is actual the controversy about the method of presentation on some locations. Based on 
analyzed examples the paper gives the guidelines and principles for the restoration of the 
essential cultural symbols of cities.

Keywords: Europe, cities, war, renewal, identity
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Увод 
Колико су градови витални и отпорни, колика је снага места на којима су 

настали, говори чињеница да се и после највећих природних катастрофа или 
ратних разарања обнављају, настављају свој живот, културни идентитет1 
и чувају успомену на раније облике2. Можда су овакви „резови“ градовима 
„добродошли“, служе као прилика да се неке стихијски настале ствари поправе, 
осавремене и прилагоде, да се преиспитају форме и начини живота, али и да 
се спроведу неке друге доктрине. Тако је, на пример, земљотрес који је 1755. 
године погодио Лисабон, а после којег су уследили цунами реке Тежо и пожар, 
послужио као „изговор“ за потпуну реконструкцију доњег дела града – Баиша 
(Baixa), формирање трга (Praça do Comércio) и ортогоналне мреже улица.3 
После земљотреса 1963, Скопље је трансформисано у град модерне. За време 
диктатуре Чаушеског, Букурешт4 је 1977. године погодио земљотрес који је 
уништио важне историјске грађевине и послужио режиму за насилно спровођење 
новог урбанистичког решења.5 

Природне катастрофе наступају изненада, али ратни сукоби су последица 
политика које спроводе људи, често с циљем да се затре идентитет и понос 
непријатеља.6 Други светски рат на тлу Европе доноси масовна разарања градова 
каква до тада свет није видео. Напади из ваздуха и бомбардовање војних и 
цивилних циљева доводе до потпуног уништења и великих жртава, свакако више 
од борбе на тлу.7 Такозвано „тепих“ бомбардовање наноси највећу штету, јер се из 
авиона испушта велики број бомби, без навођења на конкретне циљеве. „Пробно“ 
бомбардовање републиканског града Герника8 у Баскији 1937. године, за време 
грађанског рата у Шпанији, пружило је увид немачким ваздухопловним снагама9 
у „делотворност“ таквих напада. Град се обнавља за време Франковог режима, а 

Слика 1. Лисабон (лево) и Букурешт (десно), пре и после  
(извор: интернет и фотографије аутора рада)

Искуства послератне обнове европских градова
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планови реконструкције уносе доста новог, не поштујући традиционалну матрицу. 
Током 1940. и 1941. године, британски град Ковентри је због својих индустријских 
комплекса интензивно бомбардован високозапаљивим бомбама, што је довело до 
уништења центра града, чије су последице и данас видљиве,10 јер је на пример 
катедрала, као успомена на ратна разарања, остављена необновљена11. Ротердам 
у Холандији, као највећа лука у Европи, доживљава сличну судбину 1940. године. 
Планови за реконструкцију и обнову града рађени су још за време рата, први у 
маниру потпуне обнове, с мањим изменама у смислу рационализације саобраћаја, 
касније уводећи савремене форме.12 Немачко бомбардовања Београда 1941, 
савезничко – британско и америчко 1944. године и оно које су извеле снаге НАТО-а 
1999. године, разликовало се у форми, тј. да ли је било масовно или са бираним 
стратешким циљевима, али у суштини град је остајао без својих симбола и репера. 
Обнова Народне библиотеке никада није спроведена, већ је изграђена нова на 
Врачару, а место покушаја уништења културног идентитета и вредног наслеђа на 
Косанчићевом венцу и данас на видан начин опомиње. 

Дрезденска декларација (1982), настала као закључак међународног 
скупа експерата Реконструкција споменика уништених у рату – посвећена 
је искључиво методологији реконструкције. У члану 8 се наводи: „Комплетна 
реконструкција озбиљно оштећених споменика мора се посматрати као изузетна 
околност која је оправдана само због посебних разлога који проистичу од 
уништавања споменика од великог значаја у рату. Таква реконструкција мора бити 
заснована на поузданој документацији његовог стања пре уништења.“ Краковска 
повеља из 2000. године у члану 4 даје јасна упутства: „Реконструкцију читавих 
делова ’у стилу грађевине’ треба избегавати. Реконструкција веома малих 
делова који имају архитектонски значај може бити прихватљива као изузетак под 

Слика 2. Герника (лево), Ковентри (средина) и Ротердам (десно), пре и после  
(извор: интернет и фотографије аутора рада)
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условом да се заснива на прецизној и неспорној документацији. Ако је потребно, 
због одговарајућег коришћења објекта, комплетирање већих просторних и 
функционалних делова треба да одражава савремену архитектуру.“13 

„Реконструкција целе грађевине уништене у оружаним сукобима или 
природним катастрофама прихватљива је једино ако постоје изузетни друштвени 
или културни разлози који се односе на идентитет читаве заједнице.“14 Управо 
по овим принципима извршене су реконструкције страдалих централних делова 
градова, свака на свој начин, а разлике се могу препознати у количини обновљених 
аутентичних амбијената и објеката или увођењу нових форми, према два основна 
принципа: уклапању или контрасту.15 

Варшава из пепела
Међу првима на удару у Другом светском рату била је Варшава, коју Немци 

систематски уништавају, почев од бомбардовања и опсаде 1939, затим је 
буквално сравњују са земљом по окончању побуне у јеврејском гету 1943. године 
и након устанка покрета отпора у лето 1944. У позадини страдања становника и 
грађевинског фонда престонице Пољске налази се нацистички урбанистички план 
за изградњу новог немачког града (нем. Neue deutsche Stadt Warschau), који су 
1940. припремили Грос и Нирнбергер [Hubert Groß, Otto Nürnberger], и Пабст 1942. 
године [Friedrich Pabst, по коjeм план и носи име]. Идеја је била да се расели, или 
боље речено истреби, 1,5 милионa становника, да се све сруши и сагради мали 
град за 130 000 становника, као седиште немачке владавине над окупираном 
пољском територијом.16 Последица монструозног плана била је уништење 85 одсто 

Слика 3. Варшава: (горњи ред) призори разореног града и једна од Белотових слика која је 
послужила за реконструкцију; (доњи ред) нацистички урбанистички план и изведена послератна 

реконструкција центра града (извор: интернет и фотографије аутора рада)
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грађевина, историјског језгра града (Stare Miasto и Nowy Świat), вредних споменика 
архитектуре и културе и губитак 3/4 становника. После рата постављено је питање 
да ли реконструисати град и како, или га изместити с локације згаришта, тј. да 
престоница пређе у Лођ. 

Сећање на оно што је Варшава некада била, тај идентитет и дух места, били 
су до те мере јаки да покрену процес и да за само десет година од завршетка 
рата добар део града буде подигнут из пепела. Сама обнова је била постепена и 
тешка, изведена је над гомилама шута и масовним гробницама, према сачуваним 
фотографијама и сликама предратне Варшаве, као и реткој архивској грађи 
о објектима.17 Кључна су била уља на платну италијанског сликара Бернарда 
Белота,18 који је као дворски сликар на 22 слике до детаља забележио градске 
просторе, фасаде и силуете. Ретки сачувани делови орнаментике са зграда, 
а пре свега грађевински материјал остао након рушења, употребљени су за 
реконструкцију. Системска и потпуна обнова Старог града, његових цркава, тргова 
и пијаце била је тако успешна да је 1980. године стављен на Унескову листу као 
пример реконструкције великих размера, у којој су били обухваћени објекти од XIII 
до XX века. Трагедија која је задесила град и данас је видљива, упркос процесу 
да се врати стари амбијент централног дела. Обновљени део, упркос труду да 
изгледа старо и аутентично, ипак делује „празно“, као кулиса или макета историје. 
Наравно, неки простори и објекти никада нису враћени, замењени су другим 
формама.19 Са друге стране, у целини се сагледава мешавина утицаја и стилова, 
јер шири центар чине cтамбени блокови из доба послератног комунизма и бројни 
модернистички објекти.20 

Обновљени Дрезден
Дрезден је почетком XX века био развијен центар културе и уметности, али 

доласком Националсоцијалистичке радничке партије Немачке на власт све се 
мења. За време рата град је био поштеђен већих разарања, до фебруара 1944, када 
су га бомбардовали савезници, а епилог је погибија више од половине становника 
и уништење значајног културног наслеђа и мостова на Елби.21 Након потписивања 
капитулације 1945. године, убрзо започињу радови на рашчишћавању рушевина, 
обнављању инфраструктуре, трамвајског саобраћаја и појединих јавних објеката 
у центру града.22 Када је формирана Немачка Демократска Република (DDR) 1949. 
године, започела је нова ера у урбаној реконструкцији и конзервацији историјског 
језгра града23, као и изградња у препознатљивом стилу тог доба24. Неки објекти су 
делимично санирани и остављени у полуразрушеном стању, као опомена на рат и 
страдања, али објективно и због недостатака средстава за обнову.25 Из појединих, 
допола срушених објеката растао је коров, а неки градски простори, рашчишћени 
од рушевина, служили су за паркирање возила. Падом Берлинског зида (1989) 
и уједињењем две Немачке (1990), створени су услови за наставак интензивне 
урбане реконструкције и обнове историјског језгра Дрездена.26 Нажалост, 2009. 
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године донета је одлука да се изгради мост са четири саобраћајне траке преко 
Елбе, у заштићеној зони, без обзира на његову функционалну оправданост. Из тих 
разлога, долина Елбе у Дрездену, културни пејзаж значајан по силуети објеката 
из 18. и 19. века, од око 18 километара дужине – избрисан је с листе Светске 
културне баштине Унеска.27

Према евиденцији надлежне службе за заштиту, данас град има око 13.000 
појединачних културноисторијских споменика и осам урбанистичких области под 
режимом заштите. У низу пројеката у централној градској зони истичу се два, из 
домена потпуне реконструкције по узору на оригиналан објекат и урбане обнове 
савременим објектима, али у маниру уклапања у историјско окружење. 

На основу иницијативе грађана, после бројних јавних дебата и након што је 
пројекат одобрила Евангелистичка лутеранска црква Саксоније, 1992. године донета 
је одлука о потпуној реконструкцији Богородичине цркве (Frauenkirche) на тргу 
Нojмаркт, да би после 60 година (свечано отварање је одржано 2005) „град повратио 
своју карактеристичну силуету са куполом цркве“.28 Радови су започети 1994, а 
иницијално је било планирано да се заврше до 2006. године, до прославе јубилеја 
града. Међутим, обнова је текла брже од плана, пре свега захваљујући финансијским 
средствима од 125 милиона евра прикупљеним првенствено од донација. Остатке 
цркве су деценијама одржавале надлежне службе заштите, а било је потребно 18 
месеци археолошког рашчишћавања гомиле шута, запремине 22.000 m3 и висине од 
13 m, да би се сваки блок камена обрадио и каталогизовао. Све што је могло да се 
инкорпорира у зидове нове цркве – искоришћено је, тако да је око 40% оригиналног 
материјала поново употребљено, уз потребно ремоделовање и уклапање. Резултат 
тога је видљива разлика у боји на фасади, што уједно представља јединствено 
сведочанство историје. Ово је била прва фаза у реконструкцији трга, тј. објеката који 
га окружују, и доследно је спровођена блок по блок, зграда по зграда, у комбинацији 
обнове где је то могуће или интерполације модерне архитектуре, поштујући 
хоризонталну и вертикалну регулацију, али и парцелацију и фасадни ритам. 

Слика 4. Дрезден: обнова цркве као симбола града и његове силуете, пратећи објекти на тргу 
(извор: интернет и фотографије аутора рада)
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Реконструкција потпуно уништеног окружења трга Алтмаркт започета је 1953. 
године, а у последњих десетак година је актуелизована изградњом објеката по 
ободу трга. На конкурсу спроведеном 1993. године, прву награду је добио рад који 
је реинтерпретирао градски трговачки миље, комбинацијом намена становања, 
хотела и пословног простора, а унутар блока, повезан пасажима, смештен је тржни 
центар. Рушењем административне зграде хемијске компаније 2009,29 створена је 
могућност за проширење са три на укупно пет блокова, што је и реализовано 2011. 
године, тако да сада комплекс има око 44.000 m2 на 2,5 ha површине. 

Храбри искорак у Улму
Пример Улма, града који је бомбардован пред крај рата, 1944. и 1945, када је 

уништено 80% његовог центра, даје увид у дуготрајан процес обнове и промене у 
стратегији планирања града: од реконструкције и оријентације ка модернизацији, 
у периоду од 1945. до 1975, затим одустајања од концепта због губитка урбаног 
квалитета и приступању обнови историјских објеката и делова града, и на крају 
од 1985. године рехабилитације урбаних простора и увођења нових форми 
у стару матрицу.30 Иако често истицан као пример непоштовања окружења и 
лошег уклапања, објекат Градске куће (Stadthaus), архитекте Ричарда Мера 
[Richard Meier]31, са својом карактеристичном модернистичком, белом фасадом, 
лишеном сваког сувишног детаља, стоји на главном градском тргу насупрот 
високој готској катедрали (Ulmer Münster), и мора се сагледати у контексту целе 
централне зоне. Јавне расправе, па чак и референдум, имали су за тему изглед 
и контраст објекта32 од 36.000 m2 у односу на друге у окружењу, почев од избора 
на конкурсу 1986, па све до завршетка изградње 1993. године. Међутим, овај 
приступ архитекте данас се чини оправданим, јер јасно симболизује границу 
између некадашњег и новог, намерно се не позивајући и, барем не на очигледан 
начин, кореспондирајући с наслеђем. Закривљена форма и колонада можда не 
одражавају стилско јединство, али пажљивим сагледавањем се уочава један 

Слика 5. Улм: промишљања архитеката о контексту и идентитету, уклапање модерне 
архитектуре у концепт града (извор: интернет и фотографије аутора рада)
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мали омаж локалној архитектури, у виду облика стакленог крова, који одражава 
карактеристичне забате кућа. Још један објекат на сличан начин се усудио да 
привуче пажњу и слободно интерпретира косине традиционалних кровних равни. 
Реч је о библиотеци (Stadtbibliothek Ulm) на тргу Марктплац (Marktplatz), делу 
архитекте Готфрида Бема [Gottfried Böhm], у облику стаклене пирамиде основе 
28 m х 28 m, а висине око 36 m. И ова јавна грађевина, из 2004. године, својом 
позицијом, волуменом и материјализацијом одудара од околине, пратећи храбар 
отклон претходне и нудећи суптилну везу с околином.

Аутори нових објеката у централној зони су очигледно имали прилику да 
изаберу принцип уклапања или контраста, јасније или скривеније (више сим- 
боличке) везе с амбијентом, стварајући у целини нови идентитет, меморију 
на прошла времена, али и „пресек“ и почетак неког новог доба. Из тог разлога 
савремена архитектура Улма је вредна поштовања јер користи широк избор 
техника у урбаној реконструкцији и даје увид у различите слојеве историје.

Закључак
Из наведених примера градова Варшаве, Дрездена, Улма, али и Гернике, 

Ковентриjа и Ротердама, може се сагледати ниво претрпљеног уништења у рат- 
ним сукобима. Међутим, могу се извући и закључци у ком правцу може да се 
одвија реконструкција урбаног ткива, почев од избора најважнијих симбола 
града, амбијената који представљају идентитет и дух места вредан потпуне 
обнове, начина меморијалног обележавања страдања и стварања услова за 
будући живот. Уопштено гледано, из садашње позиције, Варшава и Дрезден су 
се определили да колико год је могуће врате своје препознатљиве амбијенте. 
Са друге стране, Улм и Ротердам су дали предност савременој интерпретацији 
простора и његове симболике. Поуке које Београд може да искористи могу да 
буду у смислу потребе да се достојно обележе места страдања, с могућим 
музејско-галеријским анексом у циљу приказивања и едукације (локација 
Народне библиотеке на Косанчићевом венцу), или обнове значајни и реперни 
објекти с евентуалном променом намене (пример зграде Генералштаба у Улици 
кнеза Милоша). Свакако, ови процеси су дуготрајни, изискују много ангажовања 
и средстава, а кључно је препознати вредности простора, посебно јавних, затим 
карактеристичних садржаја и намена, архитектуре, обликовања, естетике, 
уметности, стила и детаља, те на основу тога изабрати приступ, метод и смер, 
као и меру у којој ће се сусрести старо и ново. 
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RATOVI ZA JUGOSLOVENSKO NASLEĐE (1991–1999)  
U KONTEKSTU PRIMENE KONVENCIJE O ZAŠTITI  
KULTURNIH DOBARA U ORUŽANIM SUKOBIMA

Apstrakt

Nakon iskustava Prvog i Drugog svetskog rata tokom kojih je došlo i do uništavanja, 
otuđivanja, dislokacije i promene funkcije značajnih segmenata kulturnog nasleđa, u Hagu 
je 1954. godine usvojena Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba.
Tom konvencijom utvrđen je pojam kulturnog dobra i uspostavljeni su mehanizmi njegove 
zaštite u slučaju oružanog sukoba.

Tokom ratova za jugoslovensko nasleđe, koji su se odvijali u razdoblju između 1991. 
i 1999. godine, sukobljene strane najčešće su delovale u suprotnosti sa odredbama ove 
konvencije što je dovelo do brojnih slučajeva uništavanja, otuđivanja, dislokacije i promene 
namene značajnih segmenata nepokretne i pokretne baštine, odnosno do politizacije 
nematerijalnog kulturnog nasleđa. 

U radu je obrađena tipologija zatiranja i uništavanja kulturne baštine u ratovima za 
jugoslovensko nasleđe. Cilj rada jeste da ukaže na kršenje Konvencije i dugoročne 
negativne posledice takvih postupaka.

Ključne reči: Konvencija, nasleđe, uništavanje, Jugoslavija, 1991–1999.
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WARS FOR YUGOSLAV SUCCESSION (1991–1999) IN THE CONTEXT 
OF THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY  IN THE EVENT OF THE ARMED CONFLICT

Abstract

After the experiences of the First and Second World Wars during which there were 
destruction, alienation, dislocation and change of the function of significant segments of 
cultural heritage, the Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of an 
Armed Conflict was adopted on May 14th 1954 in the Hague. The Convention defines the 
notion of ”cultural property” and establishes mechanisms for protection in the event of an 
armed conflict.

During the Wars for Yugoslav Heritage, which took place between 1991 and 1999, the 
conflicting parties most often acted contrary to the provisions of this Convention which led to 
numerous cases of destruction, alienation, dislocation and change of purpose of significant 
segments immovable and movable heritage, that is, to the politicization of the intangible 
cultural heritage.

The paper will deal with types of suppression and destruction of the Yugoslav cultural 
heritage by the conflicting sides in the Wars for Yugoslav Heritage. The aim of this paper 
is to point out violations of the provisions of the Convention for the Protection of Cultural 
Property in the Event of Armed Conflict and their long-term negative consequences.

Keywords: Convention, heritage, destruction, Yugoslavia,1991–1999.
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Fenomen totalnog rata u XX stoleću
Govoriti o ratu na opšti način, nezavisno od konkretnih istorijskih i društvenih 

konteksta, nezahvalno je najmanje iz dva razloga. Jedan se tiče deistorizacije rata, a 
drugi je vezan za mogućnost isklizavanja u podrazumljivo tumačenje rata „ljudskom 
prirodom”. Istina je, međutim, da ništa u istoriji čovečanstva nije bilo manje ljudsko 
od rata.1

Često se u istorijskoj nauci govori o pojmu „sveopšteg rata” kao o pojavi koju 
karakteriše vojni sukob tokom kojeg zaraćene države angažuju sve resurse kako bi 
uništile sposobnost za ratovanje neprijateljske strane. Tokom narednih vekova „veština” 
ratovanja unapređivana je u skladu sa tehničko-tehnološkim razvojem pojedinih 
društava, odnosno kako bi ostvarila ciljeve zaraćenih strana. Međutim, tek je XX vek 
čovečanstvu doneo do tada najrazorniji oblik oružanog sukoba – „totalni rat”. Naime, 
cilj strane koja vodi tu vrstu oružanog sukoba nije samo ostvarivanje vojne pobede 
nad protivnikom, zaposedanje teritorije, iskorišćavanje prirodnih i materijalnih dobara, 
kao i radne snage, već i svesna namera da se pristupi unapred osmišljenom procesu 
istrebljenja pripadnika određenog naroda. Taj proces neizostavno prati i podjednako 
osmišljena akcija otuđenja, devastacije, promene funkcije ili uništavanja kulturnog 
nasleđa kao materijalnog traga postojanja jednog naroda, odnosno materijalizacije 
njegovih identiteta i kolektivnog sećanja.

Sam pojam „totalni rat” je semantički veoma opterećen. Primerice, nemački general 
Erih Ludendorf objavio je 1935. knjigu pod istim naslovom u kojoj je otvoreno veličao 
„predstojeći rat” kao „uzvišeni izraz narodne volje za životom i rasne svesti”.2 Fantazma 
„totalnog rata” doživela je svoj klimaks 18. februara 1943. godine. Tada je nemački ministar 
propagande Jozef Gebels u berlinskoj Palati sportova uzviknuo: „Želite li totalni rat?”, i 
dodao: „Želite li da bude totalniji i radikalniji nego što to danas možemo da zamislimo?” 
Taj čin, pored brojnih drugih događaja i procesa, ukazao je na to da je u toku već uveliko 
bio „totalni rat”. I umesto da po njegovom okončanju 1945. godine svet izvuče pouke iz 
do tada nezabeleženog obima stradanja ljudi, materijalnih dobara i kulturnog nasleđa, 
naredne decenije donele su brojne „manje” oružane sukobe koji su predstavljali ništa 
drugo do prostorno ograničeni, lokalizovani, pojavni oblik „totalnog rata”. 

Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju  
oružanog sukoba (Haag, 1954.) 

Prvi pokušaji zaštite baštine sežu na sam kraj XIX stoljeća, kada je 1899. potpisana 
prva Haaška konvencija, nadopunjena 1907. godine. Tim se dokumentima prvenstveno 
htjelo ograničiti naoružanje no htjelo se ne samo potaknuti zemlje na rješavanje problema 
mirnim putem već ih i obvezati na pravno regulirano ponašanje u slučaju sukoba.

Prvi veliki test takvim sporazumima stigao je već 1914. godine, početkom 
Prvog svjetskog rata, sukoba koji je, na prvi pogled, pokazao da je primjena takvih 
sporazuma skoro pa nemoguća. Uvjetan osjećaj sigurnosti ubrzo je bio zamijenjen 
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općim uništenjem i kaosom. U takvoj situaciji zaštita baštine postala je gotovo nemo- 
guća zbog nepostojanja međunarodnog autoriteta koji bi provedbu kontrolirao i po 
potrebi provodio.

U međuratnom razdoblju značajan je bio pokušaj proširivanja, nadopune i kon- 
kretizacije Haaških konvencija sa posebnim fokusom na kulturnu baštinu. Godine 1935. 
u Washingtonu je potpisan panamerički sporazum, koji je definirao status neutralnosti za 
sve oblike baštine, te kulturne, znanstvene, umjetničke i obrazovne institucije na području 
država potpisnica. Ideja je bila da se taj Washingtonski sporazum ili Roerichov pakt, kako 
je nazvan po svom idejotvorcu,3 pretvori u svojevrsni Crveni križ za kulturu. Na žalost, pakt 
je ratificiran od strane samo 10 država, mahom iz obiju Amerika tako da u Evropi, gdje je 
bio najpotrebniji, nije ni zaživio. Jedna od osnovnih ideja pakta je da je očuvanje kulturne 
baštine neusporedivo važnije od vojnog cilja ili potreba. 

Po završetku Drugog svjetskog rata, jedno od gorućih pitanja bilo je vraćanje baštine 
koja je opljačkana, kao i njezina zaštita u slučaju budućih ratnih sukoba. Spoznalo se 
da novim sporazumom neće biti dovoljno samo zaštititi spomenike kulture, već se mora 
osigurati pravna podloga za zaštitu i pokretne kulturne baštine, njeno popisivanje te 
zaštita objekata u kojima bi se ta baština čuvala za vrijeme trajanja ratova. Upravo 
zbog takvih primjera odlučeno je da se donese Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u 
slučaju ratnog sukoba, poznata i kao Haaška konvencija. Konvencija je predstavljena 
na međunarodnoj konferenciji u Haagu 1954. godine te je stupila na snagu 1956., kako 
je i bilo određeno tekstom Konvencije.4 Konvencija je jedan od najvažnijih dokumenata 
Ujedinjenih naroda. Podijeljena je na temeljni tekst, te na dva Protokola za provođenje, 
od kojih je prvi nastao usporedno s tekstom Konvencije 1954. godine, a drugi 1999. 
godine. Temeljni tekst uređuje postupanje sa baštinom u slučaju rata, ali po prvi puta se 
uređuju i obveze zaraćenih strana pri postupanju s kulturnim dobrima na okupiranom 
području. Ideja Konvencije jest da poučeni iskustvom velikog stradanja kulturnih dobara 
u ratovima u novijoj povijesti – uzimajući u obzir rapidan napredak vojne tehnologije 
kao rastuće prijetnje kulturnim dobrima, te definirajući baštinu bilo kojeg naroda 
doprinosom svekolikom nasljeđu čovječanstva – bila je da se poduzmu koraci u zaštiti 
kulturnih dobara. 

Konvencija zahtijeva i mirnodopsku pripremu za očuvanje baštine. Svaka država 
potpisnica dužna je održavati popise baštine, implementirati protokole za skladištenje 
baštine na za to predviđena mjesta te zaštitu nepokretne baštine kako bi se ona mogla 
jasno i nedvosmisleno identificirati u oružanom sukobu. Priprema u mirnodopskom 
razdoblju je jedan od temelja Konvencije. Određuje se i osnivanje posebnih jedinica 
unutar oružanih snaga kojima je zadaća zaštita baštine.5 Konvencijom6 je definirano 
da se čuvanje objekata koji se smatraju baštinom, od strane naoružanih vojnika ili 
policajaca ne smatra upotrebom objekta u vojne svrhe. Posebna pozornost pridodana 
je definiciji upotreba kulturnog dobra u vojne svrhe čime se pokušava izbjeći njihova 
zlouporaba. Konvencija definira da bi spremišta za kulturna dobra trebala biti na 
razumnoj udaljenosti od legitimnih vojnih ciljeva.7

Ratovi za jugoslovensko nasleđe (1991–1999) u kontekstu primene Konvencije o zaštiti kulturnih dobara u oružanim sukobima
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Uz sve dosege Konvencije, vidjliv je njen karakter u vremenskom kontekstu 
Hladnog rata. Naime, u tekstu, izostaje definicija imperativnog vojnog djelovanja8 te 
ostavlja prostor za različitu interpretaciju. Izostala je i izvediva definicija transporta 
dobara pošto je ona koja je Konvencijom definirana isuviše birokratizirana. No, ono 
što je ostao možda i najveći manjak Konvencije jest izostanak instrumenata i slaba 
definicija primjene Konvencije u slučaju bilo kojeg oblika sukoba osim sukoba između 
dviju potpisnica Konvencije. Povijest nam pokazuje da je najčešći oblik sukoba 
unutrašnji sukob. Konvencija definira prava i obveze strana potpisnica Konvencije, no 
vrlo slabo obvezuje ostale subjekte međunarodnog prava ili strane u sukobima koje 
nemaju državni karakter.

Prvi protokol je kao dodatak Konvenciji ratificiran u isto vrijeme kada i Konvencija, 
te ponajviše definira postupanje zaraćenih strana na okupiranim teritorijima u smislu 
očuvanja baštine. Također, izričito zabranjuje odvoženje baštine sa okupiranih teritorija, 
a evakuiranu baštinu odvezenu u druge zemlje štiti te nalaže da se po prestanku sukoba 
ona mora vratiti. Jedan od ciljeva Protokola je nadopuniti samu Konvenciju, ponajviše u 
dijelu zaštite pokretne baštine.

Drugi protokol, u primjeni od 1999. godine, odgovor je na nedostatke i nedovoljne 
instrumente provedbe Konvencije i Prvog protokola koji su se najviše istaknuli upravo 
u sukobima na teritoriju bivše Jugoslavije. Jedna od glavnih promjena i doprinosa 
Drugog protokola je uspostava instrumenta „pojačane zaštite”,9 koji se primjenjuje 
uz uvjet da se radi o baštini najveće važnosti za čovječanstvo, da je ona prethodno 
zaštićena od strane državnih vlasti te da se ne upotrebljava u vojne svrhe. Na takvim 
područjima je zabranjena bilo kakva unilateralna vojna akcija bez izričitog odobrenja 
tijela međunarodne zajednice ili vrlo detaljnih odredbi Protokola. Popis takvih lokaliteta 
utvrđuje tijelo posebno osnovano u tu svrhu, te je on javno dostupan i prosljeđuje 
se svim državama potpisnicima Konvencije i Protokola. Drugi protokol je dopunio 
Konvenciju, te pobliže definirao neke njene odredbe koje su prije ostavljale prostor 
za svakojako tumačenje. Također, njime se uvodi i instrument kaznene odgovornosti i 
nadležnosti koja se dodjeljuje Međunarodnom kaznenom sudu isključivo ako pravosudni 
sustav zahvaćene države nije voljan ili ne može osigurati pravno gonjenje za počinjeno 
djelo. Poseban je slučaj Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području 
bivše Jugoslavije koji eksplicitno pod svojom jurisdikcijom ima i procesuiranje zločina 
počinjenih nad kulturnom baštinom. Konvenciju su do danas ratificirale 124 zemlje, Prvi 
protokol 101, a Drugi samo 68 država.

Kulturno nasleđe jugoslovenske provenijencije
Jugoslovenska ideja – odnosno projekat ujedinjenja južnoslovenskih naroda – 

iako je nastala još u prvim decenijama XIX veka, ostvarena je tek 1. decembra 1918. 
godine. Sa nastankom jugoslovenske ideje, a posebno u razdoblju nakon 1918. godine, 
svedočimo postepeni nastanak pojave koju možemo opisati i kao kulturno nasleđe 
zajedničke, tj. jugoslovenske provenijencije. Reč je o spomenicima kulture, nastalim 
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u periodu od 1918. pa sve do kraja pretposlednje decenije XX veka, koji spadaju u 
grupu najuspešnijih umetničkih i arhitektonskih ostvarenja, kao i o kulturnim dobrima 
(arhivska, bibliotečka i muzejska građa), koja čuvaju spomen na događaje, procese ili 
ličnosti čije je odigravanje, odnosno delovanje predstavljalo prekretnicu u konkretnom 
razdoblju. Istovremeno, svojom značenjskom, istorijskom, umetničkom i arhitektonskom 
raznolikošću, ali i teritorijalnom rasprostranjenošću, pomenuta kulturna dobra na 
reprezentativan način govore i o stvorenim, odnosno usvojenim predstavama fenomena 
jugoslovenstva u oba svoja državna i ideološka pojavna oblika (monarhija i socijalistička 
republika).Ta i takva kulturna dobra, koja potiču iz nekoliko kulturoloških i ideoloških 
epoha, reprezentuju dragoceni segment bogate baštine ponikle iz razdoblja postojanja 
zajedničke države Južnih Slovena. Isprepletanost vizura i uglova posmatranja, 
infiltriranje ekonomskih, političkih, verskih, etničkih i vojno-strateških interesa u proces 
nastajanja pojedinih kulturnih dobara, njihova izuzetna raznolikost i neretko visoka 
istorijska, kulturološka i umetnička vrednost omogućavaju pristup čitavom nizu suštinski 
važnih saznanja o shvatanjima naručilaca, tvoraca, konzumenata i posmatrača ovih 
specifičnih dobara. 

Problematizacija društveno-istorijskih procesa do kojih je dolazilo u suočavanju 
sa drugačijim, nepoznatim ili tuđim, predstavlja poseban aspekt analize ove pojave. 
Takav pristup pruža prostor za otvaranje pitanja sučeljavanja i, nažalost, sukobljavanja, 
različitih kulturnih matrica i tradicija, kao i istorijskih susreta politički, etnički, religijski i 
kulturološki jasno diferenciranih subjekata. Posmatrano istorijsko razdoblje može se 
u hronološkom pogledu razvrstati u dve osnovne epohe koje su vremenski omeđene 
periodima postojanja Jugoslavije kao unitarne monarhije, odnosno kao socijalističke 
federalne republike. Nakon oslobodilačkih ratova koji su se odigrali početkom 
XX stoleća, usledili su veliki svetski oružani sukobi, od kojih je onaj prvi ujedno 
podrazumevao i oslobađanje do tada pokorenih područja na kojima je većinski živelo 
jugoslovensko stanovništvo, odnosno građanski (bratoubilački) rat do kojeg je došlo 
tokom istovremenog trajanja oslobodilačke borbe u periodu Drugog svetskog rata na 
tlu Jugoslavije.

Kao jedna od posledica pojedinih od ovih istorijskih procesa, javila se potreba da 
se očuva onaj deo memorije koji je svedočio o težnji za zajedničkim životom u slobodi. 

Materijalizacija tog sećanja odvijala se fazno, često stihijski i bez konkretizovanog 
plana što je dovodilo do nastanka izuzetno velikog broja raznorodnih kulturnih 
dobara. Ukoliko se pak obrati pažnja na determinisanje perioda najveće graditeljske 
delatnosti u vezi sa podizanjem javnih spomenika posvećenih ličnostima i 
događajima iz jugoslovenskog razdoblja, tada se mogu uočiti dva jasno izdvojena 
hronološka okvira – prvi, koji obuhvata treću i četvrtu deceniju XX veka, i drugi, koji 
se odnosi na doba počev od vremena uspostavljanja jednopartijskog društvenog 
sistema u Jugoslaviji pa sve do raspada zajedničke države Južnih Slovena. Period 
stvaranja i razvoja prve jugoslovenske države podrazumevao je i uspostavljanje 
građanskog društva, ali i razvoj monarhističkog, političkog i državnog sistema. 
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Preneseno na polje arhitektonskog i drugog delovanja i stvaralaštva, to je značilo da 
su spomenici kulture nastali u ovom razdoblju mahom nosili jasan pečat vladajuće 
građanske i političke ideologije.

Značajan broj spomenika kulture jugoslovenske provenijencije, koji su nastali do 
1941. godine, bio je oštećen ili srušen već tokom Drugog svetskog rata, a delimično 
(zbog njihove ideološke neprihvatljivosti) i nakon njegovog okončanja.

Polazeći od činjenice da je najveći deo spomenika kulture jugoslovenske 
provenijencije nastao nakon 1945. godine, neophodno je ukazati na osnovne 
determinante tog razdoblja, kao i na uspostavljanje novog odnosa prema kulturi, 
umetnosti i baštini kao materijalizovanim svedočanstvima te epohe.10

Čitavo stvaralaštvo neposredno nakon okončanja Drugog svetskog rata postalo je 
„svojina naroda” pa je ono moralo da bude odraz, objašnjenje i dokument stvarnosti.11 
U naznačenom periodu moguće je uočiti dve etape stvaralačkog (umetničkog i 
naučnog) delovanja na jugoslovenskom prostoru. Prvu fazu karakterisao je represivni 
odnos socijalističke ideologije, oličene u vladajućim strukturama, kao i odgovor na 
njega. U drugoj, znatno dužoj fazi, došlo je do liberalizacije sveukupne društvene, 
kulturne, umetničke i naučne sfere, što se u punoj meri odrazilo i na nastanak kulturnih 
dobara. Nova, vladajuća ideologija težila je upotrebi umetnosti u konkretne političke 
ciljeve. Radilo se o logičkom produžetku dominacije teme socijalno angažovane, 
političke umetnosti. Ovo razdoblje, koje je hronološki omeđeno oslobađanjem zemlje 
1945. godine i raskidom sa Informbiroom, dugo se posmatralo kao svojevrstan 
prazan hod sveukupnog stvaralaštva, kao vrhunac sveopšte dogmatizacije oličene u 
socijalističkom realizmu.12 Radilo se o dogmatizovanoj kulturi koja je bila svojevrsni 
baštinik levih tendencija socijalno angažovane umetnosti karakteristične za tridesete 
godine prošlog veka.13 

Burne promene u političkoj sferi, koje su nastupile nakon raskida sa zemljama 
Istočnog bloka, uticale su na otvaranje jugoslovenske kulture i umetnosti, kao i njenom 
izlasku iz svojevrsne samoizolovanosti. Krupne političke promene koje su nastupile 
raskidom sa zemljama Istočnog bloka dovele su do prihvatanja oblika prosvećenog 
modernizma koji je bio uvezen sa Zapada. Cilj takvog zaokreta u sferi spomeničkog 
stvaralaštva i kulturne politike kao takve podrazumevao je stvaranje predstave o 
estetskoj nezavisnosti kroz nove oblike institucionalizovane umetnosti, koja je trebalo 
da bude prepoznatljiva i lako čitljiva u razdoblju snažnog i brzog okretanja i otvaranja 
socijalističke Jugoslavije prema Zapadu.14 Najpre, došlo je do konkretnog oslobađanja 
stvaralaštva od direktnih uticaja ideologije, što je bio slučaj do 1950. godine. Sa 
druge strane, taj proces imao je i ulogu da stvori privid vesternizacije jugoslovenskog 
društva i kulture iako je ono u suštini i dalje ostalo socijalističko i ideologizovano.15 
Trebalo je uspostaviti sliku društva koje se oslobodilo tereta realsocijalizma i koje je 
bilo opredeljeno za stvaranje novog političkog sistema otvorenog i zainteresovanog, 
ne samo za komunikaciju već i za prihvatanje određenih uticaja i dostignuća, kako 
zapadne, tako i istočne civilizacije.16
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Ratovi za jugoslovensko nasleđe (i) kao identitetski sukob
I kao što je ideja stvaranja države južnoslovenskih naroda začeta među pripadnicima 

kulturne i intelektualne elite još u prvim decenijama XIX stoleća, tako je i postepe- 
no rastakanje Jugoslavije najpre otpočelo u oblasti kulture i nasleđa, odnosno u onim 
oblastima koje su pokazivale vidnu projugoslovensku notu. Naime, s vremenom je 
došlo do pojave tzv. višestruko neželjenog nasleđa.

Stoga, autori ovog rada smatraju da se oružani sukob do koga je došlo na 
području nekadašnje zajedničke države, najcelovitije i najsveobuhvatnije može 
opisati pojmom ratovi za jugoslovensko nasleđe.17 Ti sukobi nisu karakterisani 
isključivo i samo nasiljem, već, po mišljenju autora, dobrim delom i ekstremnim i 
teško pomirljivim identitetskim varničenjima, posebno u oblasti jezika, pisma, ali i 
kulturnog nasleđa u celini.

U širem kontekstu smatramo da bi se pod pojmom ratovi za jugoslovensko nasleđe 
trebalo posmatrati višedecenijsko razdoblje, počev od kraja šezdesetih godina prošlog 
veka, kada je došlo do prvih razmimoilaženja pa do naših dana. Ovaj pojam opisuje 
istorijsku pojavu dugog trajanja koja se dominantno manifestuje na identitetskoj ravni, 
a koja se može podeliti u tri faze, i to: rano razdoblje, od kraja šezdesetih do početka 
devedesetih godina XX veka; period između 1991. i 1999. godine (rat); i tzv. pozna 
epoha (od 1999. do danas). Smatramo da ovo višedecenijsko razdoblje karakteriše 
međuidentitetski sukob koji je postepeno kulminirao i na svome vrhuncu poprimio 
sve karakteristike ratnog okršaja, ali koji je, nažalost, nastavio da postoji sve do 
naših dana kroz svoju tzv. poznu fazu, obeleženu povremenim snažnim identitetskim, 
jezičkim, kulturološkim, verskim i drugim razmiricama. Upravo stoga smatramo da 
razdoblje između 1991. i 1999. godine predstavlja period oružane kulminacije ratova 
za jugoslovensko nasleđe. Naime, oružani sukob, čiji je osnovni cilj bilo zaposedanje 
„tradicionalnih i istorijskih” etničkih teritorija, ovladavanje materijalnim dobrima i 
prirodnim resursima, tokom svog trajanja u znatnoj meri se manifestovao i kroz pojavu 
uništavanja, otuđenja, dislokacije ili promene funkcije kulturnih dobara u kontekstu 
obnavljanja, učvršćivanja, redefinisanja ili uspostavljanja željenih identiteta.

Promatranjem sukoba u Jugoslaviji pretkraj XX stoljeća lako se može upasti u 
zamku „crno-bijele” karakterizacije konflikta kao građanskog ili etničko-religijskog 
rata. No, za razliku od većine sukoba u povijesti, kojima se relativno legitimno može 
dodati pridjev koji generalno opisuje srž tog rata, u ratovima za jugoslavensko nasljeđe  
to nije slučaj. Takva se komplicirana i zamršena situacija odlikuje već u samom 
imenovanju sukoba. U Hrvatskoj su, primjerice, građani izloženi stopostotnoj upotrebi 
pojma „Domovinski rat” prilikom opisa oružanog sukoba 1991–1995., kao termina 
koji se koristi u javnom, medijskom i akademskom prostoru. Međutim, podrobnije 
interesovanje za taj period povijesti omogućava da se uoči da takav naziv služi upravo 
kao instrument nastavka procesa koji su i doveli do raskida jugoslavenske ideje pod 
egidom „bratstva i jedinstva”. 
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Na području BiH u upotrebi je mnoštvo imenitelja sukoba koji se kreću u rasponu 
od „odbrambeno-otadžbinskog rata”, pa sve do „agresije” i/ili „okupacije”. U slučaju 
oružanog sukoba do koga je došlo na području AP Kosovo i Metohija situacija je 
podjednako kompleksna. Tu nailazimo na imenitelje poput „secesije”, „otcepljenja”, 
„oružane pobune”, „agresije”, pa čak i „oslobođenja”. Različito imenovanje jednog 
te istog oružanog sukoba koji se odvijao u tri odvojene i samo delimično specifične 
etape preti da dugoročno optereti odnose i da dugoročno omete ili potpuno 
onemogući proces istorijskog pomirenja južnoslavenskih naroda. Zato su se prilikom 
pisanja ovog rada autori odlučili koristiti izraz ratovi za jugoslavensko nasljeđe. Sve 
to vrijeme (1991–1999.), ti sukobi bili su zapravo dio iste cjeline i praktički neodvojivi 
jedan od drugoga.

Sravnavajući te sukobe, svima njima, neovisno o strani u sukobu, jednake su 
dvije stvari. Prva je uništavanje svih dijelova jugoslavenskog identiteta, te uništavanja 
bilo kakvog pojavnog oblika nacionalnog identiteta suprotne strane. Jedna od odlika 
jugoslavenskog identiteta i jedan od razloga njegove relativno brze propasti jest 
njegova nekonzistentnost koja je uzrokovana povijesnim razlozima, ali i svojevrsno 
odbijanje suočavanja s prošlošću. Isto je tako, gledano iz današnje perspektive, bilo 
gotovo nemoguće u datim povijesnim okolnostima stvoriti novi identitet izveden iz tolikih 
kompleksnih identiteta naroda koji na ovim prostorima žive. 

Prvi se na udaru, i to već krajem šezdesetih godina XX stoleća, našao zajednički 
srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski jezik, koji je predstavljao jedan od simbolički 
najznačajnijih elemenata tada još uvek mladog jugoslovenskog identiteta. Zajednički 
jezik pokazao se kao najranjiviji segment identitetskog i kulturnog nasleđa jugoslovenske 
provenijencije. Prvi veliki „udarac” zajednički jezik doživeo je 1967. godine kada je 
Matica hrvatska objavila „Deklaraciju o položaju i nazivu hrvatskog jezika”. Deklaracija 
se često u Hrvatskoj predočava i kao svojevrsna reakcija na navodni jezični unitarizam 
u Jugoslaviji. Međutim, istraživači ističu da je jezička politika Jugoslavije bila za primer i 
da se po evropskim merilima i u XXI veku ocenjuje kao demokratska.18

Sa srpske strane Deklaraciju su odmah na skupštini Udruženja književnika Srbije 
podržala četrdeset i dva srpska pisca, od kojih su neki bili i članovi CK SK Srbije. 
Potpisali su „Predlog za razmišljanje” u kojem su izrazili podršku tekstu Deklaracije. 
Uprkos činjenici da nauka potvrđuje postojanje srpsko-hrvatskog, odnosno hrvatsko-
srpskog jezika, nekadašnji Jugosloveni su kraj XX i početak XXI veka dočekali sa čak 
četiri odelita jezika.

Nakon zajedničkog jezika, kao najznačajnijeg segmenta jugoslovenskog 
nematerijalnog nasleđa, krajem prethodnog veka na udaru se, na žalost, našlo i 
ono nepokretno i pokretno. Za vrijeme ratova za jugoslavensko naslijeđe pristupilo 
se totalnom ratu koji je, pored ostalog, za cilj imao i eradikaciju baštine. Za vrijeme 
sukoba rušilo se, uništavalo i pljačkalo neselekcijski. Došlo je do tolikog stupnja mržnje i 
zatrovanosti odnosa da su primjeri spašavanja jedinica kulturne baštine izuzetno rijetki. 
Uništenje se za veliki deo baštine, nažalost, pokazalo kao prvi, jedini i konačni usud. 
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Nakon što su uspostavljeni trajniji odnosi snaga na bojištima diljem regije sukobi 
su pokazali svoju pravu narav i cilj, a to je, pored ostalog, bilo i što obimnije uništenje 
identitetskih dokaza o postojanju druge strane na određenom teritoriju. Upotrebom 
perfidne propagande i širenja mržnje u ekonomski i politički nestabilnim vremenima 
od početka 1980-ih do izbijanja sukoba, odnosi među narodima su dovedeni do 
točke usijanja. 

Atmosfera totalnog straha preko noći je zamijenjena stvarnošću totalnog rata. 
Upotreba svih raspoloživih političkih, ideoloških i vojnih sredstava bila je, najprije, 
usmjerena na glavnu identitetsku „žrtvu” što je podrazumjevalo uništenje jedine spone 
koja je te narode držala na okupu. Stoljećima su to bili zajednički neprijatelji, poput 
Osmanlija, kasnije za vrijeme NOB-a, Nijemci, Talijani i kvislinzi, te je u mirnodopsko 
doba ta spona postalo – jugoslavenstvo tj. jugoslavenski identitet. Taj je identitet, i 
sve ono što ga je sačinjavalo (a ponajpre srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski 
jezik), postao prva stvarna žrtva jer se pokazao preprekom naravi tih sukoba koji su iz 
današnje prespektive direktan nastavak sukoba u regiji tokom Drugog svjetskog rata, 
no ovaj put bez partizana.19

Jugoslavenski je identitet prepoznat od svih strana u tim sukobima kao smetnja, 
kao uljez koji je po mišljenu tada vodećih nacionalističkih ideologa, navodno, umjetno 
pokušavao povezati nepovezive narode, te pritom nije obraćao pažnju na suočavanje 
sa prošlošću, već je upravo snažno progonio brojne ekstremne nacionalizme. Takvi 
potisnuti nacionalizmi, nažalost, pogodovali su razvoju ultranacionalizma te su se oni, 
kao izuzetno negativna i destruktivna pojava, ozrcalili u vodstvima sukobljenih strana. 

Kada se kroz takve i druge postupke u potpunosti uništilo vezivno tkivo, zvano 
jugoslavenski identitet, nastupilo je vrijeme za razračunavanje sa preostalom baštinom.

Posmatrajući to razdoblje u njegovim glavnim karakteristikama može se uspostaviti 
sledeća tipologija odnosa prema kulturnom nasleđu:

1. potpuno uništavanje (džamija Ferhadija u Banjaluci, manastir Žitomislić, 
Stari most u Mostaru, hrišćanske bogomolje na području AP Kosovo i Meto- 
hija i dr.),

2. delimično uništavanje (Spomen-područje „Jasenovac”, srpska pravoslavna 
Saborna crkva u Pakracu, Hadum džamija u Đakovici20 i dr.),

3. otuđenje (brojni primeri, poput dela zbirke službenih vozila Josipa Broza Tita 
nelegalno zadržane u Sloveniji, lipicanci otuđeni iz ergele Lipiku, stare i retke 
knjige, mahom bogoslužbene, iz brojnih crkava i manastira na tlu Hrvatske, 
Bosne i Hercegovine i AP Kosovo i Metohija i dr.);

4. dislokacija (pojedinačne jedinice ili čitave zbirke pokretnog kulturnog nasljeđa, 
poput Biblioteke Srpske pravoslavne eparhije pakračke, Vukovar – Gradski 
muzej i Zbirka Bauer; Franjevački samostan sv. Filipa i Jakova, privatna zbirka 
Paunović, te 12 kutija arhivskoga gradiva iz razdoblja 1879–1945. Državnoga 
arhiva u Vukovaru i dr.);21
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5. promena funkcije (tzv. Meštrovićev paviljon u Zagrebu koji je tokom vremena 
višestruko menjao svoju osnovnu funkciju – „Dom likovnih umjetnosti kralja 
Petra I Velikoga Oslobodioca’’, džamija, Muzej revolucije, Hrvatsko društvo 
likovnih umjetnika); 

U skladu sa jednim od elemenata ratova za jugoslavensko nasljeđe, na okupiranim 
područjima pristupilo se, nažalost, često uspješnim pokušajima da se izbrišu dokazi o 
postojanju drugog. 

Brojni su dokumentirani i danas poznati, a blatantni primjeri kršenja Haaške 
konvencije, poput granatiranja ambijentalnih cjelina pod zaštitom UNESCO-a (Stari grad 
u Dubrovniku i Dioklecijanova palača u Splitu), uništavanja rodne kuće Nikole Tesle u 
Smiljanu, spaljivanja knjiga na ćirilici u Hrvatskoj, uništavanja džamije Ferhadija u Banja 
Luci, Starog mosta u Mostaru, srpskog duhovnog i kulturnog nasljeđa na području AP 
Kosovo i Metohija i dr. Tijekom ratova za jugoslavensko nasljeđe stradalo je na desetine 
hiljada jedinica nepokretnog i pokretnog kulturnog nasljeđa. 

Istovremeno, učinkovitost međunarodne zajednice u zaštiti baštine tijekom ratova za 
jugoslavensko nasljeđe ostala je na deklarativnom nivou. Ujedinjeni narodi, UNESCO i 
brojne države pozivale su na susprezanje od takvih aktivnosti, te deklarativno zahtijevale 
zaštitu kulturne baštine, no mehanizmi zaštite predviđeni Haaškom konvencijom i Prvim 
protokolom nisu zaživjeli. Dapače, pokazali su svu ograničenost Konvencije, koja nije 
predvidjela nikakav mehanizam provođenja, niti to da ijedno međunarodno tijelo ima 
mandat za postupanje.

Mirovne snage UN nisu djelovale sa ciljem da baštinu zaštite od otuđenja, razaranja 
i uništavanja, navodeći kako za to nemaju mandat. Odobravanja specijalne zaštite išlo 
je presporo, te sukladno kompleksnim protokolima ustanovljenim Konvencijom.

Tako je baština sukobljenih strana najvećim dijelom bila ostavljena na milost i 
nemilost protivnika, a on je bio svatko onaj tko je uzimao za pravo činiti revidiranje 
povijesti kroz uništavanje tuđeg, ali i vlastitog neželjenog nasljeđa.
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НОВОСАДСКО НАСЛЕЂЕ КОЈЕГ ВИШЕ НЕМА:  
АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКЕ ПРОМЕНЕ 1990–2018.

Апстракт

Овај рад, уз кратак осврт на узроке нестанка градитељског наслеђа Новог 
Сада до 1990. године и навођење најзначајнијих примера тог наслеђа којима је 
посвећен Увод, има за циљ да пружи преглед пре свега вредних архитектонских 
остварења, потом и амбијенталних целина и градских насеља која су нестала или 
су се суштински променила од 1990. године, уз oбразложење узрока и последица 
тих промена. Друго поглавље рада: Друштвено-политичке промене као основ 
архитектонско-урбанистичких промена тежи да објасни чиниоце који су од 1990. 
године иницирали негативне трендове урбаног развоја и оставили значајан отисак 
на структуру града. Главно поглавље рада: Архитектонско-урбанистичке промене 
настоји да истакне најзначајније примере вредних архитектонских остварења који су 
порушени од 1990. до 2018. године, потом да укаже на примере неформалне градње, 
као и неадекватне архитектонске структуре које су саграђене у историјском језгру 
града. У закључку, рад потцртава да лекције из прошлости Новог Сада, када су у 
тежњама ка ширењу и модернизацији града срушени значајни архитектонски објекти 
и измењене амбијенталне целине, нису касније, уз шира сазнања о начинима заштите 
и већи број стручњака који се баве овим проблемима, допринеле бољим односу 
према градитељском наслеђу, већ се наставило са даљом деградацијом вредности 
наслеђених урбаних матрица и амбијенталних целина, чиме се губи идентитет града. 

Кључне речи: наслеђе, архитектура, урбанизам, Нови Сад
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THE HERITAGE OF NOVI SAD THAT NO LONGER EXISTS: 
ARCHITECTURAL AND URBANISTIC CHANGES 1990–2018

Abstract

This paper, with a brief overview of the causes of the disappearance of the architectural 
heritage until 1990, and the listing of the most important examples of this heritage that were 
mentioned in the Introduction, aims to provide an overview of primarily valuable architectur-
al achievements, followed by ambient units and urban settlements that have disappeared 
have been essentially changed since 1990, explaining the causes and consequences of 
these changes. The second chapter of the paper: Socio-political Changes as the Basis of 
Architectural-urnbanistic Changes tries to explain the factors that have since 1990 initiated 
the negative trends of urban development and left a significant imprint on the structure of the 
city. The main chapter of the paper: Architectural and urban changes aims to list the most 
important examples of valuable architectural achievements that were destroyed from 1990 
to 2018, then point to examples of informal construction, as well as inadequate architectural 
structures built in the historic core of the city. In conclusion, the paper underlines that lessons 
from the past of Novi Sad, when in the aspirations for the expansion and modernization of 
the city, many important architectural objects and altered ambient units were destroyed, 
did not contribute a better relationship to the architectural heritage later, even with wider 
knowledge about methods of protection and a greater number of experts who deal with 
these problems, contributed a better relationship to the architectural heritage, but continued 
to degrade the value of inherited urban matrices and ambient units.

Keywords: Heritage, Architecture, Urbanism, Novi Sad 
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Увод 
Нови Сад, релативно млад град који је почео континуирано да се развија 

крајем 17. века, не успева да очува своје архитектонско наслеђе и урбанистичкe 
вредности у задовољавајућој мери. Узроци нестанка вредног наслеђа у раном 
периоду били су трошност материјала, пожари и ратни сукоби. Још током 
бомбардовања града 1849. године, Нови Сад је изгубио око осамдесет посто своје 
градитељске структуре, што је за последицу имало да најстарији објекти у граду 
углавном потичу из друге половине 19. века. Разлози рушења архитектонских 
објеката током 20. века били су утицаји процеса глобализације, одређени трендови 
у урбанизму, нестручно вођени и неспретни урбанистички и архитектонски 
процеси, хаотичне друштвено-политичке прилике, неконтролисана градња, НАТО 
бомбардовање града, угрожавање аутономије рада стручних служби и друго. 

Од самог настанка привлачан за живот1, Нови Сад се у одређеним периодима 
нарочито нагло ширио што је водило „пробијању“ већ постојећег младог градског 
ткива, пре свега изградњом важних саобраћајница. Иако развој града нужно 
доводи до рушења објеката, као што показује пример изградње Булевара 
ослобођења током шездесетих година, најрадикалнијег урбанистичког захвата у 
20. веку у Новом Саду, процес урбанизације би требало да буде дозиран и строго 
контролисан. Ово се нарочито односи на центар града где су концентрисани 
храмови и други најзначајнији културно-историјски објекти који сведоче о историји 
и богатству града, а који би требало да се чувају као целина. Изградњом нових 
кућа, улица, квартова, стварају се нове амбијенталне целине, а тиме и нови стил 
и начин живота, који не би требало да угрожава старе тековине, већ да им се 
прилагоди, а по могућности и да их обогати.

 Током 20. века у тежњама ка ширењу и модернизацији Новог Сада, а пратећи 
трендове у урбанизму који су подстицали пробијање широких булевара и стварање 
јасних, прегледних урбаних блокова, порушени су многи објекти и нарушене су 
вредне амбијенталне целине. Пробијањем улице Модене у периоду између два 
светска рата страдали су низови кућа у самом центру града – на Главном тргу 
и у Главној улици (данас Краља Александра), потом пробијањем западног дела 
Булевара Михајла Пупина током којег је срушена Јерменска црква 1964. године2 
и седамдесетих година порушен је низ кућа на данашњем Позоришном тргу ради 
изградње зграде Српског народног позоришта, што се пажљивијим приступом 
градитељском наслеђу могло избећи. 

Друштвено-политичке промене као основ урбанистичких  
и архитектонских промена

Друштвено-политичко устројство сваке државе и регије неизбежно се 
рефлектује на процес урбаног развоја. Урбанистичко-архитектонске промене су 
током деведесeтих година прошлог и првих деценија 21. века биле драстичне јер 
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су и друштвено-политичке промене биле радикалне. Истовремено су се дешавали 
процеси распада државе, ратна дејства, промена административног устројства, 
замена друштвене својине приватном, појачани процеси глобализације, све јача 
трка за профитом и значајне демографске промене. 

Укидање државног устројства СФРЈ одвијало се паралелно с распадом државе, 
који су пратили рат и миграције становништва, што је за Србију значило прилив 
великог броја становника за које је требало обезбедити смештај. Престанак рада 
државних предузећа, отварање тржишта, приватизација и отварање великог броја 
приватних пројектантских бироа у хаотичним условима државе и становништва 
погођених ратним дејствима, негативно су се одразили на урбанистичко-
архитектонски развој града. Као последица ових процеса, убрзано се транс- 
формишу стамбени блокови без јасне визије ширег развоја града и адекватних 
инфраструктурних капацитета.  

Процеси глобализације такође су у знатној мери утицали на трендове у развоју 
урбанизма и архитектуре у Новом Саду. Појавили су се нови системи улагања 
преко различитих фондова улагања и успостављања тржишта некретнина, 
различите категорије приватних инвеститора, а децентрализација је довела до 
све значајније улоге локалне самоуправе на урбани развој и имиџ града.3

Период транзиције током којег се политика није одвојила од пословних 
токова није се повољно одразио на лик града пре свега због продаје земљишта 
и издавања дозвола за градњу без адекватних контрола и стандарда квалитета 
пројектовања и градње, као и квалитета амбијенталних целина новоформираних 
блокова.4 У овом периоду осиромашење становништва и постепено нестајање 
средње друштвене класе резултирало је слабим укључивањем јавног мњења и 
недостатком грађанске иницијативе као учесника у управљању урбанистичког и 
архитектонског развоја града. 

Примери урбанистичко-архитектонских промена 
Према подацима Центра за урбанизам, развој и истраживање – Урбанизам 

Нови Сад (2009), годишњи број нових станова изграђених у периоду 2003–2008. 
године био је од три до пет пута већи од просека у претходној деценији. Међутим, 
иако је развој некретнина постао један од камена темељаца урбаног економског 
раста, процес планирања није одговарао потребама тржишта.5 Од деведесeтих 
година прошлог века почело је рушење породичних кућа углавном приземница 
у насељима Нова Детелинара и Грбавица и претварање ових делова града у 
насеља с вишеспратницама, при чему се није водило рачуна о обезбеђивању 
неопходне како комуналне, тако и „зелене“ инфраструктуре: парковских 
површина, паркинг места, простора за културне, образовне и рекреативне 
садржаје.6 Тренд рушења приземница и изградња стамбених зграда с временом 
се све више приближио периферним деловима – Телепу и Подбари, али и самом 
језгру града. 
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Инфраструктуру Новог Сада тешко је оштетило бомбардовање НАТО-а 1999. 
године, пре свега рушењем сва три моста којима је Нови Сад био повезан са срем- 
ском страном. Рушење мостова, међу којима су и мостови међународно познатих и 
признатих аутора Бранка Жежеља и Николе Хајдна, потом зграде РТВ Нови Сад, као 
и других објеката, оставило је тешке последице на саобраћај, лик града, али можда 
најтрајније – на морал грађана.7 

Многи вредни објекти у центру града нестали су под ударом крупног капитала. 
Улице Васе Пелагића, Петра Драпшина, Августа Цесарца, па чак и узана, вијугава 
улица Лазе Костића преображавају се у улице с новим стамбено-пословним 
вишеспратницама, чиме нестају трагови некадашњег живота и градитељске 
вредности овог дела центра града (слика 1). Године 2012. срушена је приземница 
у Његошевој 12, у центру града, у делу који је Влада Србије прогласила за 
културно добро, у близини градске куће и Споменика Светозару Милетићу, на 
чијем месту је саграђена четвороспратница која се обликом и габаритима не 
уклапа у градитељски амбијент (слика 2). 

Стари фабрички димњак у близини Радничке улице, једини преостали симбол 
некадашње индустријске зоне, срушен је 2011. године да би се на том месту поди- 

Слике 1 и 2. Улице Лазе Костића  
и Његошева (извор: аутор рада)

Слика 3. Срушена кућа у Сремској 5, 
трећа или четврта деценија 20. века 

 (извор: аутор рада)
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гао вртић. Иако је према речима архитекте Мирослава Крстоношића постојало 
више начина да се на инвентиван начин искористе могућности димњака,8 Завод 
за изградњу града је уложио милион и четиристо хиљада динара да би уништио 
симбол индустријско-занатске прошлости Новог Сада.

Железничка улица, такође једна од најстаријих у граду, постепено губи 
свој идентитет. Између осталих, срушена је и угаона једноспратница на броју 
25, подигнута највероватније за потребе неког индустријског предузећа током 
тридесетих година у модерном стилу.9 

Један од вредних објеката у одличном стању, који се налазио на атрактивној 
локацији у ширем центру града, на углу улица Васе Стајића и Сремске (слика 3), 
срушен је 2014. године, да би на његовом месту била саграђена стамбено-пословна 
вишеспратница. Кућа је саграђена највероватније кад и суседне са којима је 
чинила вредну амбијенталну целину, која је одражавала еклектични дух треће и 
четврте деценије 20. века, када се у центру Новог Сада градило у стилу позне 
сецесије и ар декоа.

Након што је руска фирма „Газпром“ купила НИС, многе пумпе су срушене, 
између осталих и оне које су представљале значајна архитектонска остварења, 
као што је Велика печурка у Новом Саду, да би на њиховом месту били подигнути 
објекти униформисаног изгледа карактеристичног за фирму „Газпром“, којима она 
жели да буде препознатљива. Објекат аутора Мирка Стојнића из 1976. године 
осмишљен је у облику велике печурке коју чини армиранобетонски стуб који држи 
надстрешницу пречника 25 метара (слика 4). Објекат неуобичајеног ликовног 
израза, којим је избегнут конвенционалан приступ овом типу грађевина, порушен 
је 2014. године, а уместо њега подигнута је безлична монтажна метална зграда. 

У Новом Саду се последње деценије примењује и поништавање правне 
заштите грађевина како би могле бити срушене, као и измена постојећих планова 

Слика 4. Срушена зграда пумпе Велика печурка, 1976. (извор: аутор рада)

Валентина Вуковић
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и важеће урбанистичке документације да би уместо срушених грађевина били 
изграђени солитери који претходним урбанистичким плановима нису били 
предвиђени или предвиђена спратност превазилази претходно дозвољену. Ово 
се десило с тршчарама у Улици Краљевића Марка, најстаријим кућама у Новом 
Саду, проглашеним својевремено за културно-историјску целину,10 које су због 
неодржавања углавном девастиране услед чега су власници тражили скидање 
заштите, а потом их продали фирми „Галенс“. Ова фирма тренутно гради 
деветоспратницу с неколико хиљада квадрата стамбеног простора,11 док је раније 
било замишљено да тршчаре буду део парка који би с њима чинио културно- 
-туристичку дестинацију у Новом Саду.12 

Према сличном обрасцу десиле су се промене и у самом центру града. Измењен 
је и допуњен План генералне регулације простора за мешовиту намену великих 
делова града оивичених Булеваром Европе и Цара Лазара, Стражиловском, 
Булеваром Михајла Пупина, Јеврејском и Футошком улицом, којим се на месту 
преко пута централне поште, уместо зграде Јерменске црквене општине, нашла 
тринаестоспратна Пупинова палата у власништву фирме „Галенс“.13 Иако по 
тренутно важећем Генералном плану града Новог Сада до 2021. године14, у граду 
није дозвољена градња виша од седам етажа, а план се коригује само у изузетним 
условима када постоје упоришта у целокупном јавном интересу.

Стамбено-пословна зграда Јерменске црквене општине саграђена је 1910/1911. 
године, према пројектима Шандора Бородошиja из Будимпеште, у стилу сецесије, 
одмах поред цркве, срушене 1964. године (слика 5). Зграда је била под претходном 
заштитом, као и зграде у окружењу, али се њен опстанак дуго година доводио у 
питање, са идејом да се фасада сачува, а остало реконструише.15

Све чешћа изградња тржних центара,16 као структура чији је рок трајања 
ограничен због углавном монтажне градње и материјала који није трајан, такође је 
једна од последица процеса глобализације који у Новом Саду умногоме нарушава 
лик града, као и проток саобраћаја. Поједини инвеститори у Новом Саду добили 
су локације у центру града које не задовољавају неопходне услове за изградњу 
оваквих објеката. Иако је већина већ изграђених тржних центара у центру града 
полупразна, граде се нови и већи.17

Слика 5. Срушена зграда  
Јерменске црквене општине, 1910.  

(Извор: аутор рада)

Новосадско наслеђе којег више нема: архитектонско- урбанистичке промене 1990–2018.



147КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ – РИЗИЦИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Проглашење Новог Сада за престоницу културе 2021. године подстакао је 
и низ позитивних активности на пољу заштите и реконструкције градитељског 
наслеђа, као што је пре свега реконструкција и ревитализација зграде некадашње 
Свиларе и њено претварање у културну станицу 2018. године. Међутим, свесни 
смо да су подстицаји и средства за ове активности дошли споља, а да ће право 
стање ствари и однос нас (власти, грађана, институција) према овој грађевини и 
њеној функцији показати време. 

Закључак
Нови Сад је град у Србији који је уз Београд – од деведесетих година 20. века  

– вероватно претрпео највеће измене и негативне последице великих друштвено-
-економских промена. Лоша урбанистичко-архитектонска искуства из прошлости 
нису искоришћена као опомена да би се избегла нова, већ напротив, наставило 
се са деградацијом вредности наслеђених урбаних матрица и амбијенталних 
целина, упркос све већем броју стручњака који се баве интегративном заштитом. 
Најочигледнији пример је рушење Јерменске цркве 1964. године, храма конфесије 
која више не постоји у средини која мултикултуралност издваја као своју најбитнију 
особину, а деценијама се помињало као пример несавесног урбанистичког 
планирања. И поред тога, градске власти су одлучиле да пола века касније одобре 
рушење и зграде Јерменске црквене општине и подизање огромне стамбено- 
-пословне зграде, којом се уништава вредно градитељско наслеђе, нарушава 
амбијентална целина, угрожава проток саобраћаја и даје знак да ништа није 
сигурно заштићено, као и да су неадекватне градитељске структуре могуће 
у самом језгру града. Такође, у овом периоду се индустријско наслеђе није 
препознавало као драгоцено сведочанство о историји и архитектури града и 
допуштало се његово рушење. Насеља као што су Нова Детелинара и Грбавица, 
сведоче о томе да је дозвољено да се због интереса инвеститора преобликују 
насеља која не могу да обезбеде стандарде уређеног града неопходне за 
квалитетан живот грађана. 

Може се закључити да урбанистичко-архитектонски развој Новог Сада у 
разматраном периоду није био усмерен, контролисан и прилагођен потребама 
локалне заједнице. Очигледно је да у органима одлучивања у Новом Саду, као и 
у другим градовима и местима у Србији, недостају корективни, заштитни фактори 
који би бринули о потребама грађана. С врло мало припадника струке у оквиру 
система који руководи процесима планирања града, уз слабо заинтересовано 
јавно мњење, нанета је огромна штета културно-историјском наслеђу града, која 
не може више бити исправљена, а оно што се може очекивати у будућности јесте 
наставак овог тренда. У процесу недовршених модернизација града, изгубила се 
јасна слика његовог идентитета. Насушна потреба Новог Сада је да стратешким 
интервенцијама у простору дефинише јасну слику свог карактера.

Валентина Вуковић
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РАЗВОЈ УРБАНОГ ЈЕЗГРА ГРАДА ЧАЧКА, ОД АНТИКЕ 
ДО ГРАЂАНСКЕ СРБИЈЕ, МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА 
ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА КРОЗ ПЛАНОВЕ

Апстракт:

Полазећи од историјског развоја чаршије, студија заштите културног наслеђа 
из 2016, рађена за потребе Плана генералне регулације Центар у Чачку, усмере-
на је на валоризацију појединачних зграда и простора, с циљем зонирања градског 
центра и формирања целина кроз које ће бити спровођене мере заштите. Положај 
археолошких слојева испод савременог насеља стручњацима представља ограни-
чавајући фактор за проучавање, али су зато могућности презентације и туристичке 
експлоатације огромне. Студијом заштите утврђено је постојање две зоне, унутар 
којих је у прошлости уочено постојање археолошког материјала. Зоне су формиране 
у односу на природу материјала и у складу са резултатима археолошких истражи-
вања. Упркос негативном тренду, Чачак још увек, са становишта заштите, предста-
вља добар пример преплитања утицаја, од антике преко развоја места оформљеног 
око православне богомоље до трансформације турске касабе у модерну европску 
варошицу самосталне српске државе. Очувана урбанистичка матрица из турског пе-
риода, испуњена луксузним стамбеним објектима изграђеним крајем XIX и почетком 
ХХ века, оdсликава дух централне градске зоне, због чега се њена заштита поставља 
као императив за службу заштите. Очување визуелног идентитета једног града и 
стварање хуманог животног простора, а самим тим и здравог друштва дуготрајан 
је процес. Неговањем климе, у којој наслеђе не представља кочничара развоја већ 
директно потпомаже привредном развоју, представља основ одрживог развоја.

Кључне речи: културно наслеђе, урбанизaм, заштита, одрживи развој
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DEVELOPMENT OF THE URBAN NUCLEUS OF ČAČAK, FROM 
THE CLASSICAL PERIOD TO CIVIL SERBIA, THE POSSIBILITIES 
AND LIMITATIONS IN THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE 
THROUGH THE PLANS

Abstract:  

Starting from the historical development of the district expert team from The Institute 
for the Cultural Heritage Preservation Kraljevo prepared The Cultural Heritage Protection 
Study 2016 for the General Regulation Center in Cacak. The team was focused on the 
valorization of individual buildings and space, with the aim of forming continents in the 
city center within which the best protection measures will be implemented. The position 
of archaeological layers below the modern settlement is a limiting factor for the experts, 
but the possibilities of presentation and tourist exploration are therefore huge. The Study 
of protection has determined the existence of two zones within which the existence of 
archaeological material has been noticed in the past. The zones are formed in relation to 
the nature of the materials and in accordance with the results of archaeological research. 
Despite the negative trend, Čačak is still a good example of protection of different types of 
heritage, from antiquity, through the development of a place formed around the Orthodox 
church, to the transformation of the Turkish kasaba into the modern European town in 
the new formed independent Serbian state. The preserved urban outline from the Turkish 
period, filled with luxury residential buildings from the end of the XIX and early XX century, 
reflects the spirit of the central city zone, which makes its protection an imperative for the 
Institute. Preserving the visual identity of a city and creating a human environment, and 
therefore a healthy society, is a long process. Creating conditions in which heritage does 
not represent a barrier of development but directly supports economic development, is the 
basis for sustainable development.

Keywords: cultural heritage, urbanism, conservation, sustainable development 
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Током 2016. Завод за заштиту споменика културе у Краљеву израдио је 
Елаборат заштите за План генералне регулације Центар у Чачку. Урбана 
матрица града, са свим просторним и културно-историјским вредностима, 
представљала је изазов и обавезу за стручни тим који је био ангажован на изради 
студије заштите културног наслеђа за План генералне регулације Центар у 
Чачку.3 Полазећи од историјског развоја чаршије, валоризујући појединачне 
зграде и просторе, приступило се зонирању градског центра и формирању 
целина у оквиру којих ће на најбољи начин бити спровођене мере заштите. 
Посебан изазов и тешкоћу је представљало инсистирање Градске управе 
града Чачка да се Елаборат службе заштите усклади са Законом о планирању 
и изградњи и терминологијом Закона о културном добрима, који препознају 
само културна добра и добра под претходном заштитом. Израдом таквог 
eлабората, била би онемогућена валоризација добара кроз поткатегорије, а 
објекти амбијенталне вредности, чија је заштита у прошлости спровођена управо 
захваљујући планским актима, били би остављени на милост и немилост тржишно 
мотивисаним инвеститорима. Управо у циљу превазилажења различитих погледа 
на заштиту културног наслеђа у градском језгру, прибегло се формирању 
целина евидентираних као добра под претходном заштитом, у оквиру којих су 
валоризовани објекти са споменичким и амбијенталним вредностима. Овакво 
решење било је прихватљиво за обрађивача планског акта, као и за чланове 
градске управе, па су мере заштите постале саставни део плана. 

Заштита археолошког наслеђа
Положај археолошких слојева испод савременог насеља стручњацима 

представља ограничавајући фактор за проучавање, али су могућности презентације 
и туристичке експлоатације огромне. Налази епиграфских споменика са подручја 
града сведоче о присуству војника из јединице Cohors II Delamatarum и везују се 
за археолошке трагове с подручја приградског насеља Јездина.4 Од периода прве 
тетрархије, реорганизацијом провинција подручје Чачка престаје да буде гранична 
област, па се ствара могућност оснивања цивилног насеља – викуса с вилама 
на подручју града. Насеље које се формира крајем III века, с мањим хијатусом, 
наставља да постоји све до почетка V века.5 Мапирањем појединачних локалитета 
с великом прецизношћу се реконструише простор касноантичког викуса. Остаци 
некрополе омогућују да се прати и прилазна комуникација из правца Овчарско- 
-кабларске клисуре – Улица војводе Степе, која је уједно и веза с насељем које се 
развијало на простору Бељине.6 

О формирању и изгледу средњовековног Чачка нема пуно података. 
Преовлађује мишљење да прве помене средњовековног насеља треба тражити 
у IX веку, када се у оквиру Београдске епископије наводи место Градац.7 Податак 
је коришћен и за лоцирање задужбине кнеза Страцимира. Око утврђења с црквом 
развило се насеље с тргом, које се у XIV веку помиње под називом Чачак.8 Простор 
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око Богородице Градачке значајно је мењан кроз векове, нарочито насипањима 
као мерама одбране од поплава. Преправке које су извођене у турском периоду 
и модерном добу допринеле су губљењу материјалних остатака из средњег века. 
Чињеница да за сада не постоје остаци средњовековних грађевина изван порте 
ограничава могућности његове презентације.

Археологија Чачка сведочи о континуитету насељавања, развоју насеља, 
о културним утицајима и миграцијама, на којима се гради идентитет места 
и становника једног краја. Презентација појединачних локалитета, који чине 
делове мозаика некадашњег античког насеља, и њихова промоција, имале би 
изузетан значај за афирмацију града као туристичке дестинације. Елаборатом 
заштите културног наслеђа за обухват Плана утврђено је постојање две зоне 
(слика 1), формиране у односу на природу материјала и у складу с резултатима 
археолошких истраживања. 

Слика 1. Зоне заштите археолошког наслеђа, љубичаста – истражени локалитети  
зелена – идеална реконструкција античког насеља, магента – бафер зона 

Развој урбаног језгра града Чачка, могућности и ограничења заштите културног наслеђа кроз планове
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Унутар централне зоне смештени су познати и истраживани археолошки 
локалитети – она обухвата идеални простор касноантичког насеља. Најзначајнији 
налази омеђени су улицама Ломина и Господар Јованова, с проширењем у зони 
музеја и порте. Око централне, дефинисана је бафер зона, која се наслања на зону 
касноантичког насеља и оставља могућност за његову корекцију у будућности. 
За централну зону су прописане мере обавезних археолошких истраживања, док 
за бафер зону важи мера праћења радова с могућношћу промене у заштитна 
археолошка истраживања у односу на појединачне ситуације.

Однос планске документације према археолошком културном наслеђу најбоље 
се приказује кроз судбину Римских терми – јединог конзервираног локалитета у 
Чачку. Конзервација и делимична презентација Терми завршена је средином 
седамдесетих година ХХ века, али планови уређења околине, у циљу презентације, 
нису наишли на разумевање урбаниста или су остали само на папиру.9 Решења из 
старих планова10 се преписују, без обзира на идеје надлежне службе заштите и 
остварену сарадњу с локалном самоуправом, која је током 2018. пројекат партерног 
уређења трга испред Терми ускладила с условима заштите, презентујући и остатке 
новооткривеног касноантичког објекта. Застакљивање Римских терми, одбачено 
као крајње неприкладан и деградирајући облик интервенције, унето је у текст новог 
Плана, иако су обрађивачи били упознати с моделом ревитализације простора који 
су усагласили Завод и локална самоуправа.

Заштита објеката грађанске архитектуре
Урбани центар Чачка представља мозаик различитих културних модела, 

утицаја и садржаја. Очување његовог историјског језгра најсложенији је задатак 
конзерватора, јер је, упркос чињеници да је град смештен у пространој котлини, 
у претходних 15 година уочљива тежња инвеститора за изградњом модерних 
спратних објеката у старом градском језгру. Оваква тенденција раста градског 
језгра намеће обавезу усаглашавања потреба савремених становника града с 
његовом сложеном историјском прошлошћу. Могућности нове градње, уз очување 
квалитета живота и хуманости простора, трабало би да буду дефинисане 
урбанистичким плановима, у чијој изради учествују урбанисти, стручњаци службе 
заштите и локална самоуправа. 

 Почетни корак у изради елабората заштите чини изучавање историјског 
развоја градског језгра и урбане матрице, која се мењала у претходних двеста 
година, али је очувала основу из турског периода, условљену близином Мораве 
и поплавама у периодима високог водостаја.11 Највећи преокрет у модерној 
историји Чачка отпочиње Бојем на Љубићу 1815,12 након којег је, услед пораза 
Турака, започело њихово исељавање и досељавање српског становништва. 
За разлику од градова у окружењу (Краљево, Пожега, Горњи Милановац), који 
имају потпуно нове урбанистичке шеме из прве половине XIX века, Чачак се 
развија око Богородице Градачке као центра насеља. Основна урбанистичка 
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структура почива на троугластом блоку, оивиченом данашњим улицама Господар 
Јовановом, Жупана Страцимира и Градско шеталиште, које се пружају у четири 
главна комуникациона правца, очувана до данашњег дана ‒ према Ибарској 
магистрали (према Београду), Краљеву, Драгачеву и Ужицу. Отворени простор 
испред цркве претвара се у градски трг, као административни и културни центар 
Чачка, око којег су најпре постављени конаци знаменитих личности, а касније се 
граде зграде магистрата, митрополије, школе, окружног начелства, гимназије и 
војне управе. Од њега се зракасто шире улице према великој пијаци, која је била 
на месту Градског трга до тридесетих година ХХ века, када је премештена код 
железничке станице. Побољшање санитарних услова насипањем сокака и улица, 
уређење и регулација тргова, и постављање и одржавање уличног осветљења, 
спроведено је у периоду од 1879. до 1883.13 

 Први Генерални урбанистички план вароши Чачак, у којем су уцртане 
и кориговане постојеће улице и просечене нове, Чачак добија 1893, када су 
оформљени и главни саобраћајни правци. Овим планом формирана је основна 
урбанистичка матрица града, која је касније само надограђивана.14 

 У току израде Елабората стручни тим се руководио ранијим плановима 
израђеним за потребе градског језгра Чачка, трудећи се да изнађе најбољи начин 
заштите културног наслеђа. Анализом првог плана, у чијој изради је учествовао 
Завод за заштиту споменика културе Краљево, Генералног урбанистичког 
плана града Чачка до 2000, из 1978. године, уочено је постојање зона, за које су 
дефинисане различите мере заштите. Простор обухваћен дефинисаним зонама 
био је велики и тежак за контролисање, из чега су произашли бројни проблеми 
у спровођењу Плана. И наредни планови градског центра подразумевали су 
простране зоне заштите, због чега се приступило валоризацији и заштити 
појединачних објеката са споменичким својствима и формирању више мањих 
целина. Нове целине евидентиране су за добра под претходном заштитом, као 
једини могући модел заштите амбијенталних вредности простора.

У централној градској зони Чачка дефинисано је осам целина с очуваним 
објектима с краја XIX до средине ХХ века, који сведоче о развоју града и утицају 
различитих архитектонских стилова на развој грађанске архитектуре у чаршији 
(слика 2). Наведене целине се међусобно разликују, али у свакој објекти, 
обликовањем и величином, сведоче о укусима и имовинској моћи власника и 
култури становања. Свака од целина у блиској је комуникацији са Градским тргом, 
као модерним местом окупљања. Градски трг је у потпуности изгубио споменичка 
својства у другој половини ХХ века, услед потребе комунистичке партије за 
потпуним раскидањем с прошлошћу и стварањем новог поретка, који се огледа у 
централном тргу као микрокосмосу модерног живота.15

У XIX и првим деценијама ХХ века богатији грађански слој насељавао се у 
чистијим и за живот приступачнијим деловима чаршије, који нису били угрожени 
изливањем реке. Посебно раскошне породичне куће угледних чачанских трговаца 
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изграђене су на простору Палилуле, где је допирао свеж ваздух из Овчарско- 
-кабларске клисуре. Слична је ситуација и у Карађорђевој улици, недалеко 
од великог Градског парка, формираног тридесетих година ХХ века, која је 
погодовала породичном становању. Очуване куће дуж данашње улице Војводе 
Степе, и дела Кнеза Милоша, заштићене су кроз две евидентиране целине. 
Највреднији објекат целине на углу две наведене улице је кућа угледног лекара 
Крсте Драгомировића, оснивача и првог председника Соколског друштва у 
Чачку. Иако су се власници кућа у овим улицама променили, зграде су очувале 
репрезентативан изглед, с обележјима најзначајнијих европских архитектонских 
стилова. Њихово очување сведочи о наглом успону новог грађанског слоја 
друштва на прелазу између два века.

Формиране целине у зонама данашњих улица Др Драгише Мишовића и Хајдук 
Вељковој обухватају делове града у којима су били развијени трговина и занатство, 
што се огледа и у очуваним стамбено-пословним зградама. У целини која обухвата 

Слика 2. Зоне заштите градитељског наслеђа:  
плава – утврђена културна добра, магента – евидентиране целине
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део Хајдук Вељкове улице, према железничкој станици, доминирају магазе 
познатих чачанских трговаца, од којих је највреднији магацин браће Љујић, сада 
напуштен и остављен да пропада. Овај део града први пут је третиран кроз планску 
документацију почетком ХХ века изградњом пруге Краљево‒Ужице, када се јавила 
потреба за просецањем нових улица и изградњом објеката на овом простору.

Две целине у улици Цара Лазара, сачињене су од луксузних стамбених 
зграда, власништво чачанских трговаца и индустријалаца. Најважнији објекат 
овог дела града, који повезује две зоне, јесте кафана Цар Лазар, изграђена 
осамдесетих година XIX века, на крају тадашње вароши, где је стајао последњи 
варошки фењер.16

Наглом изградњом у периоду између два светска рата, када је Чачак почео 
да се развија као политички и индустријски центар шире области, дуплирањем 
броја становника, започела је непланска градња и ван граница чаршије, односно 
тадашњих планских аката, што је условило да нови делови града буду третирани 
кроз планове израђиване тридесетих година ХХ века.17 

Смернице за одрживу заштиту
Очување старог градског језгра, историјски и културолошки најзначајнијег 

дела града, најважнији је задатак службе заштите, која је у поступцима израде 
планова у највећем броју случајева усамљена у овој тежњи. Став службе заштите 
да градско језгро треба очувати као административно-пословни, културни и 
туристички центар, кроз заштиту појединачних објеката грађанске архитектуре, 
а не само утврђених непокретних културних добара у којима се налазе јавне 
установе, супротстављен је тежњама савремених инвеститора, али и великом 
броју грађана, који теже да свој животни простор организују управо у овом 
делу града због бројних садржаја које им нуди центар. Реалним сагледавањем 
простора, постојеће урбане матрице, старе двеста година, положаја и величине 
катастарских парцела, као и комуналне и саобраћане инфраструктуре, може се 
закључити да центар града не задовољава потребе модерног живота.

Поставља се питање да ли су стручњаци службе заштите и малобројни 
ентузијасти, љубитељи културног наслеђа, једини који сагледавају проблем 
изградње у уским градским језгрима. Имајући у виду одредбе Закона о планирању 
и изградњи18 и става који су заузела одељења за урбанизам на територији у 
надлежности Завода у Краљеву – јесу. Проблем представљају и одредбе Закона 
о културним добрима (члан 27 и 29), којима се временски ограничава претходна 
заштита. Различита виђења наслеђа и његовог положаја у организму савремених 
урбаних језгара, из угла доносиоца одлука и службе заштите, кључни су проблем 
у његовом очувању. Потреба за стамбеним и пословним квадратима, без реалног 
сагледавања постојеће матрице, која локалној самоуправи доноси више новца, 
постаје полазна основа у изради планског документа за урбанисте, услед чега се 
ове две службе представљају као зараћене стране.

Развој урбаног језгра града Чачка, могућности и ограничења заштите културног наслеђа кроз планове
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Очување визуелног идентитета једног града и стварање хуманог животног 
простора, а самим тим и здравог друштва, дуготрајан је процес. Улога коју у овом 
процесу треба да има културно наслеђе од великог је значаја. Очување затечених 
творевина, које подразумевају аутентичну комбинацију природних облика, утицаја 
човека на природу и створених људских структура, обликују препознатљиви пејзаж 
једног места, креирајући његов јединствени дух. Неосетљивошћу према затеченим 
формама простора, које су активно учествовале у формирању заједнице, појачавају 
се утицаји глобализације. Међународне конвенције подржавају развој локалних 
иницијатива, кроз развој цивилног друштва у очувању особености простора на 
нивоу појединачних улица, чиме се доприноси очувању духа места. Однос према 
простору и његовим особеностима, повезаним кроз људе и догађаје, требало би 
да постане део најинтимнијих осећања припадника једне заједнице. Стварање 
тих личних веза доприноси очувању наслеђа, односно очувању историјских 
особености развоја места. Непостојање или нејасна осећања становника везана за 
простор, неразумевање урбанистичких служби и подређеност захтевима тржишта 
допринела је јасно уочљивој дехуманизацији и девастацији простора. 

Упркос негативном тренду, Чачак још увек, са становишта заштите, 
представља добар пример преплитања утицаја, од антике преко развоја места 
оформљеног око православне богомоље до трансформације турске касабе у 
модерну европску варошицу самосталне српске државе. Очување амбијенталних 
вредности старог Чачка, породичних, привредних и јавних објеката, који сведоче 
о формирању модерне нације, од изузетне је важности за грађење идентитета у 
модерном добу. Сарадња установа и неговање планерског окружења, где наслеђе 
не представља кочничара развоја већ помаже привреду – представља основ 
одрживог развоја. Детаљним анализама градског језгра или његових сегмената 
може се доћи до дефинисања јасних принципа. Доследна примена договорених 
правила осигурала би очување наслеђа и идентитета места.19

Свестан појединачне и колективне одговорности у очувању наслеђа за будуће 
генерације, Завод у Краљеву, већ више од педесет година, сарађује с установама 
града Чачка. Сарадња и рад на образовању грађанства, нарочито школске омладине, 
представља незаобилазан корак у стварању идентитетских вредности појединца 
према наслеђу. Имајући на уму циљеве међународних конвенција, да се људи и 
њихове вредности нађу у средишту проширеног и трансверзалног концепта културног 
наслеђа, наглашавамо потребу сарадње у очувању наслеђа за будуће генерације.
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Апстракт

Овај рад преиспитује приступ урбаном планирању у периоду социјализма кроз 
перспективу нормативне димензије концепта јавног интереса на студији случаја 
Београда. Јавни интерес се у теорији планирања посматра двојако. Заједнички 
јавни интерес представља једну или скуп вредности које деле сви чланови одређене 
заједнице, док плуралистички јавни интерес представља суму појединачних и 
групних интереса. И поред законске обавезе за спровођење партиципације у пракси 
планирања урбаног развоја у Србији, јавни интерес се најчешће нормативно утврђује 
кроз планирање јавне намене. У циљу разумевања утицаја тржишних промена на 
поимање јавног интереса у пракси планирања у Србији од социјализма до данас, у 
овом раду се квантитативном анализом студије случаја сагледавају трендови измена 
норми и стандарда за јавне намене и јавне службе на нивоу града. У овом случају, 
традиционални нормативни домени јавног интереса више се не посматрају само као 
технички већ и као квалитативни показатељ квалитета живота грађана. У том смислу, 
значајно је размотрити препоруке за преиспитивање норми и стандарда jавних намена 
и јавних служби у урбаним подручјима, као и обнове и заштите објеката и целина 
градитељског и урбаног наслеђа које укључује и социјалистички период.
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THE ROLE OF THE SOCIALIST URBAN PLANNING PRACTICE IN 
PROTECTION AND PROMOTION OF THE NORMATIVE PUBLIC 
INTEREST IN SERBIA 

Abstract

This article examines the approach to urban planning practice during the socialsit era 
through the perspective of normative dimension of public interest on the case of Belgrade. 
Public interest holds a changing role in planning theory. A shared-interest approach 
observes the concept through a set of values shared by the members of community, while 
the pluralistic public interest represents a sum of individual and group interests. Despite 
the legal obligation for implementation of participation in the urban development practice in 
Serbia, public interest is most often normatively encountered through planning of public land 
use. In order to reflect the impact of transition on the emanation of public interest in Serbian 
practice from socialism until today, a case study analysis reflects on the trends in changes 
of norms and standards for public land use and public services at the city level. In this case, 
the traditional normative domain of public interest is no longer seen merely as technical but 
also as a qualitative indicator of the quality of life of citizens. In this regard, it is necessary 
to consider recommendations for reevaluation of norms and standards for public land use 
and public services in urban areas for protection and reaffirmation of architectural and urban 
heritage from the socialist era.
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Увод 
Једна од најчешће прихваћених идеја у теорији планирања јесте да планирање 

треба да служи као један од основних инструмената за очување јавног интереса.1 
Па ипак, сам концепт се налази под велом неизвесности, дискусија и недостатка 
могућности за операционализацију у пракси. Најчешће се помиње да је једна од 
основних улога јавног интереса да пружи легитимитет за доношење и спровођење 
планских одлука. Аутори наводе и да интересовање за концепт јавног интереса 
представља покушај професије да очува јавно добро и јавну намену у условима 
слободног тржишта. У Србији је за време социјализма држава била у потпуности 
одговорна за планирање и изградњу „у заједничком и јавним интересу“. У периоду 
транзиције, различите социјалне, политичке и економске околности допринеле 
су стварању могућности за испољавање плуралистичких интереса. Стога, у 
складу с новонасталим околностима, јавила се и потреба за препознавањем и 
редефинисањем улоге јавног интереса у пракси али и теорији планирања. 

Иако се препознају тешкоће, па и немогућности операционализације концепта 
јавног интереса у међународним оквирима, законски оквир у Србији је још од 
социјализма препознавао и афирмисао појмове као што су заједнички интерес, 
јавнo добро и јавни интерес – како у политичкој тако и у сфери планирања урбаног 
развоја. У пракси планирања урбаног развоја у Србији, норме и стандарди за јавне 
намене представљају неке од основних инструмената уређења урбаних средина 
и служе да заштите појединачне интересе грађана, али и јавни интерес града као 
целине.2 Па ипак, често се наводи да савремено планирање у условима слободног 
тржишта има декларативан однос према очувању норми и стандарда за планирање 
јавних намена и јавних служби, где се испољава тенденција смањења капацитета и 
квалитета. С тим у вези, сматрамо да је неопходно указати на трендове у планирању 
норми и стандарда за јавне намене и јавне службе као основне, нормативне 
димензије јавног интереса у пракси планирања урбаног развоја у Србији.

Преиспитивању улоге наслеђа социјалистичке праксе планирања у очувању 
нормативног јавног интереса у пракси планирања у Србији приступа се кроз 
квантификацију норми и стандарда за јавне намене и јавне службе на нивоу града, 
од социјализма до данас. Анализа трендова норми и стандарда се у овој студији 
разматра кроз анализу генералних урбанистичких планова (ГУП, са изузетком из 
2003 где план мења назив у Генерални План - ГП) из 1950,3 1972,4 измена из 
1985.5 и 2003.6 на студији случаја Београда. Сврха примењене методологије је да 
пружи увид у практичну димензију јавног интереса у контексту планирања урбаног 
развоја у Србији и да схвати модификације самог концепта у складу с преласком 
из социјализма на тржишну економију. Анализа има за циљ да добије податке 
који истичу специфичности локалног контекста у којем се истраживање спроводи, 
како би се побољшало контекстуално разумевање и предложило потенцијално 
уопштавање у области планирања у постсоцијалистичким друштвима. 

Улога наслеђа социјалистичке праксе планирања урбаног развоја у очувању нормативног јавног интереса у Србији
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Нормативни јавни интерес у теорији и пракси планирања
Према Хоху,7 планирање треба да користи концепт јавног интереса као 

основни постулат универзалности у процесу доношења одлука. Међутим, мали 
број истраживања се бави операционализацијом самог концепта због тешкоћа, па 
и немогућности емпиријске провере. Како Клостерман наводи:8

„… Упркос његовој традиционално важној улози у сфери планирања и 
области јавних политика, јавни интерес се често одбацује као неподобан 
критеријум, чије спровођење не може бити рационално дефинисано, нити 
емпиријски потврђено…“

У односу на Клостерманову изјаву, питање које се поставља је следеће: 
зашто међународна пракса планирања наставља да користи термин „јавни 
интерес“ као средство за оправдавање планских активности и одлука, иако 
се сам концепт налази под велом неизвесности, дискусија и недостатка 
емпиријских доказа? Једно од тумачења Форестера9 засновано је на идеји да је 
„планирање активност која је усмерена ка томе да пружи наду у будућност“, и да 
се као таква отежано сналази у неолибералним околностима у којима је тешко 
очувати јавни интерес у односу на индивидуалне и финансијске интересе. Како 
Бозман објашњава:10

„…Иако је владало много веће интересовање за теорију јавног интереса пре 
50 година него данас, брига за јавним интересом, његовом активном еманацијом 
у јавним политикама и управљању, остаје на високом нивоу. Овај феномен се 
може објаснити чињеницом да законодавци настављају да усвајају законе ’у 
јавном интересу’, државници настављају да владају ’у јавном интересу’, а судије 
да изричу пресуде ’у јавном интересу’. Па ипак, у већини случајева, јавни интерес 
се испољава декларативно, као вео под којим се прикривају разни појединачни и 
групни интереси моћних актера…“

Поред интердисциплинарне улоге јавног интереса, поједини аутори се 
осврћу и на праксу планирања урбаног развоја, где поновно интересовање 
за концепт јавног интереса представља покушај професије да очува јавно 
добро и јавну намену у условима слободног тржишта и „инвеститорског“ или 
„предузетничког“ урбанизма.11 Корени ове парадигме су у политичким наукама, с 
циљем максималног увећања потенцијала локације и висине ренте, без обзира на 
негативне ефекте и уништавање животне средине. У том случају, инвеститорски 
урбанизам подразумева прилагођавање и подређивање урбаног подручја 
интересима инвеститора, који затим утврђују главне критеријуме у дефинисању 
планских решења.12 Стога је значајно напоменути улогу јавног интереса у очувању 
јавних намена, норми и стандарда урбанистичког планирања под утицајем 
различитих индивидуалних или групних интереса. 

У урбанистичком и просторном планирању јавни интерес се традиционално 
везује за: 
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1) планирање јавне намене и јавних служби, као и за техничке норме и 
стандарде за њихову изградњу (Закон о планирању и изградњи, Службени 
гласник РС, бр. 145/2014; Закон о јавним службама, Службени гласник 
РС, бр. 83/2014);

2) инструмент експропријације земљишта „у име јавног интереса“, за 
потребе изградње јавне намене (Закон о експропријацији, Службени 
гласник РС, бр. 106/2016).

Иако овај рад примарно сагледава концепт јавног интереса кроз планирање 
норми и стандарда за јавне намене, треба навести да се поред нормативног 
приступа дефинисању и спровођењу јавног интереса партиципација јавности у 
процесу доношењу одлука сматра инструментом за препознавање и разумевање 
плурализма интереса заједнице. Иако се партиципација традиционално препознаје 
и спроводи у пракси планирања урбаног развоја у Србији, она се често посматра 
као формална обавеза пре него суштинска еманација интереса припадника 
одређене локалне заједнице.13 С тим у вези, локално разумевање концепта јавног 
интереса кроз његову нормативну димензију планирања јавне намене сведочи о 
снажном утицају „зависности од прошлости“ (енг. path dependency), технократском 
приступу планирању, као и тешкоћама у прилагођавању околностима слободног 
тржишта.14 Неопходно је поменути и да је у међународним оквирима све 
присутнији дискурс о утилитаризму и новом јавном менаџменту, који теже да 
одбаце традиционалну улогу јавног интереса као јавног добра, и уводе нов оквир 
сагледавања концепта заједничких вредности.15 Стога, тежња за очувањем јавног 
интереса кроз нормативни оквир и техничке норме и стандарде постаје све 
присутнија и у савременим политикама урбаног развоја у међународном оквиру.16 
На националном нивоу у Србији, Стратегија одрживог и интегралног урбаног 
развоја Србије до 2030. даје препоруке за преиспитивање норми и стандарда 
доступности и квалитета јавних служби у урбаним подручјима (објекти образовања, 
здравства, социјалне заштите, културе, рекреације и спорта).

У пракси планирања урбаног развоја у Србији, норме и стандарди за јавне 
намене представљају неке од основних инструмената уређења урбаних средина 
и служе да заштите појединачне интересе грађана, али и јавни интерес града као 
целине.17 Потребно је узети у обзир разлику између норми и стандарда у односу 
на правила грађења (индекс изграђености, индекс заузетости итд.). Норме за 
изградњу различитих намена се прописују кроз квадратне метре по становнику/
детету/пацијенту, и не представљају формалну законску обавезу. Па ипак, оне 
представљају основу за уређење, изградњу и коришћење простора. Како Петовар 
наводи,18 дефинисање норми и стандарда као оперативне димензије јавног 
интереса представља заоставштину инжењерске праксе из периода социјализма, 
када су стручњаци спроводили процес планирања заснован на техничким 
компетенцијама и рационалним уверењима. Често се наводи да савремено 

Улога наслеђа социјалистичке праксе планирања урбаног развоја у очувању нормативног јавног интереса у Србији
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„флексибилно“ планирање у условима слободног тржишта има декларативан 
однос према очувању норми и стандарда за планирање јавних намена и јавних 
служби под притиском профита. Како се наводи у Стратегији одрживог и 
интегралног урбаног развоја Србије до 2030,19 испољена је тенденција у 
урбанистичком планирању у свим јединицама локалне самоуправе да се захтева 
смањење површина јавне намене на неопходне површине за саобраћајнице, 
тргове/скверове, објекте јавне намене, паркове и сл. Све остале површине јавне 
намене добијају нејасан статус „површине остале намене за јавно коришћење“. 
То су, најчешће, унутарблоковске површине које би требало да се сачувају за 
јавно коришћење. Додатно, Стратегија сугерише обавезност обнове и заштите 
објеката и целина градитељског и урбаног наслеђа које нису заштићена културна 
добра (архитектура и урбанизам после Другог светског рата). С тим у вези, сма- 
трамо да је неопходно указати на трендове у планирању норми и стандарда за 
јавне намене и јавне службе као основне, нормативне димензије јавног интереса 
у пракси планирања урбаног развоја у Србији.

Студија случаја
Улога државе у пракси планирања за време социјализма често се идентификује 

са улогом „централног инвеститора“ и покретача урбаног развоја.20 Нека од 
обележја ове праксе сагледавају се кроз дугорочну оријентацију, контролисане 
процедуре, централизован али интердисциплинарни приступ планирању урбаног 
развоја, бирократији, политичкој зависности институција, технократији стручњака 
из праксе и недостатку суштинског укључивања грађанства у процес доношења 
одлука до касних шездесетих прошлог века.

Коинциденција социјалистичке револуције у Југославији 1945. године с ранијим 
успехом модерне архитектуре и урбанизма у Европи (CIAM – Congrès International  
d’Architecture Moderne, Атинска повеља)21, јака веза између младих лево 
оријентисаних архитеката с принципима модернизма и функционализма, и жеља за 
дистанцирањем од совјетског модела – утицали су на специфичан модел планирања 
у Југославији, а посебно у Србији.22 Публикација CIAM-а – Атинска повеља  
– садржавала је прописе, норме и стандарде за развој функционалистичког 
утопијског града. Принципе Атинске повеље пратиле су праксе урбаног развоја 
у градовима као што су Глазгов, Бразилија, Токио, Торино, Тел Авив и други23, а 
међу њима је био и Нови Београд. Према ГУП-у из 1950, већина стамбене градње 
за време социјализма изведена је као потпуно нови део града, који је садржао и 
пратеће јавне намене: школе, вртиће, здравствене службе, игралишта и зелене 
површине. Ови нови развојни пројекти су захтевали логистику која није постојала 
пре 1948. године.24 

Развој нових стамбених насеља на Новом Београду, у Новом Саду, Крагујевцу, 
Нишу и другим градовима представљао је крупан организациони, економски, 
грађевински, архитектонски и урбанистички подухват који је захтевао логистику 

Наташа Чолић, Зорица Недовић-Будић



167КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ – РИЗИЦИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

и институционални оквир који није постојао пре Другог светског рата. Тако су 
већи градови постепено формирали урбанистичке заводе као специјализоване 
стручне институције за урбанистичко и просторно планирање, док су дирекције 
за развој биле задужене за инвестиције, правни оквир, финансијску и надзорну 
улогу, као и опремање грађевинског земљишта инфраструктуром у припреми и 
реализацији изградње нових насеља. Око 1970. године ова специјализована 
предузећа консолидовала су се у јединствену Дирекцију за изградњу и 
реконструкцију Београда. Како је развој напредовао, постојала је потреба за 
јачањем административне контроле. Стога је управа успоставила градске 
секретаријате у областима образовања, здравства, социјалне заштите, урбанизма 
и градње и др., док су мањи градови основали засебне јединице и одељења из 
наведених домена, од којих нека постоје и данас. Поред других административних 
задатака, улога секретаријата је била да обезбеди капацитете јавних намена и 
јавних служби под њиховом надлежношћу. Ови капацитети су се дефинисали кроз 
норме и стандарде за јавне намене и јавне службе које су се морале поштовати у 
плановима, и као такве су биле формално дефинисане као „јавни интерес“.

Београд се драстично променио од 1950. године. Како су се границе 
Генералног урбанистичког плана шириле, град је морао да задовољи потребе 
растуће заједнице, обезбеђујући стамбени фонд и услуге. Анализа биланса 
(изражени у процентима) намене земљишта у оквиру ГУП-а Београда омогућава 
праћење промена које су карактерисале различите фазе планирања од 
периода социјализма до данас. Поред основног увида у измене биланса намена 
коришћења простора у Београду од 1950. године, приказане вредности сведоче 
о неким значајним променама које су се догодиле у оквиру недавне историје 
развоја града. ГП (2003)25 је увео другачију категоризацију коришћења земљишта 
него у претходним плановима. На пример, специјализовани градски центри 
су представљали јавну намену од 1950. до 2003. године. Организовани су као 
центри локалних заједница који су садржали примарне здравствене и социјалне 
услуге, као и универзитетске и здравствене центре и друге објекте који имају 
правни статус „јавног интереса“. Од 2003. године, специјализовани градски 
центри се посматрају као комерцијални центри у планским документима. Друга 
специфичност ГП-а (2003)26 је удео од 0 % за неизграђено земљиште. То значи да 
практично више нема земљишта на територији Београда које би се дефинисало 
за будуће потребе, што се разликује од праксе социјалистичког планирања (33,4 
% неизграђеног земљишта у ГУП 1985). Интересантно је напоменути да ГУП 
1950. није препознао комерцијалне намене као такве, док је значајан пораст 
удела комерцијалних намена присутан од 1972. до данас – готово 20 пута више 
комерцијалних активности планирано у ГП-у (2003)27. Ове вредности сведоче о 
варијацијама које су настале као резултат промене социоекономских и политичких 
околности у Србији као постсоцијалистичкој земљи и представљају основ за даљу 
анализу промене трендова у планирању норми и стандарда на примеру Београда.
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Како би се приказали трендови планирања јавних намена и јавних служби 
у Београду од социјализма до данас, извршена је упоредна анализа вредности 
норми и стандарда. Подаци који су детаљније обрађени обухватају период од 
1985. до 2003. године, јер су одређене норме и стандарди у претходним планским 
документима (ГУП 1950, 1972) објашњени дескриптивно, и као такви се не могу 
уврстити у квантитативну анализу.

Упоредна анализа норми и стандарда (м2 по становнику) из ГУП-а (1985)28 и 
ГП-а (2003)29 указује на то да је норма за становање незнатно повећана (са 21 м2 
на 22 м2 по становнику), заједно с рекреацијом (од 3 м2 до 4 м2 по становнику). 
С друге стране, норме за јавне намене су се смањиле у домену здравствене 
заштите (са 0,009-0,11 м2 на 0,003-0,09 м2 по становнику), зелене површине у 
оквиру суседства (од 6,16 м2 на 1 м2 по становнику), дечја игралишта (од 9 м2 до 
1 м2 по становнику), и социјална заштита (од 20-40 м2 до 20-25 м2 по становнику). 
Поред значајног смањења норми и стандарда за наведене јавне намене, може се 
приметити да је смањење вредности код зелених површина у оквиру суседства 
у нескладу с великим повећањем биланса зелених површина на нивоу града (од 
8.928 ха у 1985. години на 20.405 ха у 2003). Неке од 20.405 ха зелених површина 
на нивоу града се могу објаснити рекласификацијом неизграђеног земљишта у 
пољопривредне, зелене површине или грађевинско земљиште. Треба напоменути 
да се Србија, а посебно град Београд, суочава са значајним питањима 
неформалне градње на зеленим и пољопривредним површинама још од 80-их 
година. Како би се обезбедила основа за легализацију неформално изграђених 
објеката, од 2000. године се кроз планске документе зеленило и пољопривредно 
земљиште трансформишу у грађевинско земљиште. Сходно томе, подаци 
из ГП-а (2003)30 такође показују значајно смањење биланса пољопривредног 
земљишта (-16.463,32 ха планирано за 2020. годину), које план оправдава кроз 
питања неформалне градње, као и притиском тржишта које захтева претварање 
пољопривредног у грађевинско земљиште погодно за развој (ГП 2003)31.

Претходна анализа се бави питањем променљивих трендова у планирању 
норми и стандарда развоја у генералним урбанистичким плановима на нивоу 
града. Представљене вредности указују на то да би наслеђе социјалистичке 
праксе планирања у погледу примењиваних норми за јавне просторе могло 
имати значајну улогу у промоцији и очувању јавног интереса у савременој пракси 
планирања. Анализа садржаја генералних урбанистичких планова Београда 
(1950, 1972, измене 1985, 2003) указује на промене у билансу намена на нивоу 
града, као и на промене у статусу одређених јавних намена које су изгубиле тај 
статус (становање, специјализовани центри). Међутим, неки од квантитативних 
података из планова на нивоу града могу дати слику која се разликује од стварног 
стања у простору. То се види на примеру зелених површина у ГУП-у 2003, док је 
стварна норма унутар насеља драстично смањена са 6,1 м2 (ГУП 1985) на 1 м2 по 
становнику (ГУП 2003), а дечја игралишта са 9 м2 (ГУП 1985) на 1 м2 по становнику 
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(ГП 2003). Ове вредности, као и смањене норме за здравствену заштиту – са 
0,009-0,11 м2 (ГУП 1985) на 0,003-0,09 м2 по становнику (ГП 2003), и социјалну 
заштиту – од 20-40 м2 (ГУП 1985) до 20-25 м2 по становнику (ГП 2003), истичу 
уочљив тренд смањења одређених норми и стандарда за јавне намене и јавне 
службе у планским документима на нивоу града у односу на принципе грађења за 
време социјализма.

Закључак
У уводу овог рада је приказан осврт на неке од теоријских разматрања 

концепта јавног интереса, као и његове улоге у теорији и пракси планирања. 
Указано је на могућност дефинисања самог концепта кроз колективни приступ, 
где се јавни интерес посматра као заједнички именитељ интереса чланова 
одређене заједнице; и са друге стране, плуралистичког приступа, где се јавни 
интерес сагледава као сума индивидуалних или групних интереса. С тим у вези, 
овај рад сугерише да Србија, као постсоцијалистичка земља, може да послужи 
као пример локалног контекста у којем се испољава променљива улога концепта 
јавног интереса, од периода социјализма до данас.

Главни циљ овог рада је да преиспита значај наслеђа социјалистичке праксе 
планирања кроз перспективу нормативне димензије концепта јавног интереса. 
Овај рад анализира трендове планирања норми и стандарда за јавне намене и 
јавне службе кроз генералне планове на нивоу града (ГУП), на примеру Београда. 
Студија случаја указује на драстичне промене вредности норми и стандарда на 
нивоу града (ГУП Београда) између генералних планова из 1984. и 2003, где 
се сагледава смањивање у домену социјалне и здравствене заштите, зелених 
површина и игралишта у оквиру суседства. Док се неке од идентификованих 
промена вредности различитих намена на нивоу града могу објаснити 
променљивим социоекономским, демографским и политичким околностима у 
транзицији од социјализма ка тржишној економији, драстично смањење норми 
и стандарда за јавне намене и јавне службе на идентификованом случају може 
представљати претњу поимању јавног интереса као јавног добра. У овом случају, 
традиционални нормативни домени јавног интереса се више не посматрају само 
као технички већ и квалитативни показатељ квалитета живота грађана. У том 
смислу, значајне су мере предвиђене националном политиком урбаног развоја, а 
које се односе на препоруке за преиспитивање норми и стандарда доступности и 
квалитета јавних служби у урбаним подручјима, као и обнове и заштите објеката и 
целина градитељског и урбаног наслеђа, које укључује и социјалистички период.

Планирање урбаног развоја у домену јавних добара, уз задржавање строге 
контроле над процедурама, власништвом над земљиштем и објектима, утицали 
су на то да се социјалистичка ера планирања урбаног развоја окарактерише 
инструменталним рационалним доктринама. Овај рад преиспитује принципе 
таквог приступа кроз техничке аспекте, као што су планирање јавних намена и 
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јавних служби као нормативних димензија концепта јавног интереса. Сматрамо да 
је транзиција из социјализма у тржишну економију знатно утицала на дефинисање 
и имплементацију нормативног јавног интереса у контексту локалне праксе 
планирања. У савременим околностима, у којима се умањује квантитативна али 
и квалитативна вредност јавних намена и јавних служби, важно је истаћи улогу 
социјалистичког градитељског наслеђа у очувању и промоцији нормативног јавног 
интереса као критеријума социјалне правде у пракси планирања урбаног развоја 
у Србији. Ово не значи да споразум о томе шта чини јавни интерес не би требало 
да буде постигнут између државе и њених грађана.
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ЕНЕРГЕТСКО УНАПРЕЂЕЊЕ АРХИТЕКТОНСКЕ БАШТИНЕ  
КАО ОДГОВОР НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Апстракт

Очување архитектонске баштине изискује њено коришћење на одржив начин што 
се може постићи адекватним управљањем ризицима и применом мера ублажавања 
рањивости у односу на штетне појаве. Део тих појава се односи на природне опасности 
(земљотреси, поплаве, клизишта), а део је проузрокован људским фактором (пожари). 
Климатске промене такође имају утицај на архитектонску баштину, па треба управљати 
ризиком како би се смањила вероватноћа и утицај штетних појава (топлотни таласи, 
олује, повећана количина падавина која узрокује поплаве). Како се емисија гасова са 
ефектима стаклене баште сматра покретачем климатских промена, то се применом 
мера енергетске ефикасности може позитивно утицати на њихово ублажавање, а 
тиме и позитивно утицати на услове коришћења архитектонске баштине. На примеру 
Народног позоришта у Београду и мера које су примењене или се планирају у погледу 
рестаурације и енергетског унапређења зграда које су споменици културе, приказан 
је позитиван остварени еколошки ефекат смањене енергетске потрошње и емисије 
угљен-диоксида (CO2), што је истовремено и мера ублажавања климатских промена 
као фактора ризика за одрживост архитектонског наслеђа.

Кључне речи: споменици културе, Народно позориште у Београду, ублажавање 
климатских промена, енергетско унапређење, смањење емисије CO2
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ENERGY IMPROVEMENT OF ARCHITECTURAL HERITAGE IN 
RESPONSE TO CLIMATE CHANGE

Abstract

The preservation of architectural heritage requires its use in a sustainable way that 
can be achieved with adequate risk management and implementation of vulnerability 
mitigation measures in relation to various harmful effects. Part of them is related to natural 
hazards (earthquakes, floods, landslides), and the other part is caused by human factor 
(fires). Climate change also has an impact on the architectural heritage, and therefore it 
is important to properly deal with risk management in order to reduce the probability and 
impact of harmful effects (heat waves, storms, increased rainfall causing floods). Since 
the emission of greenhouse gases is considered the main cause of climate change, the 
implementation of energy efficiency measures can have a positive effect on their mitigation, 
as well as regarding the use of architectural heritage. Using the example of the National 
Theatre in Belgrade and the measures already implemented or planned in terms of 
restoration and energy improvement of buildings as cultural monuments, we presented a 
positive environmental benefits that are achieved in reducing energy consumption and CO2 
emissions, that is at the same time the climate change mitigation measure as a risk factor 
for sustainability of architectural heritage.

Keywords: cultural monuments, National Theatre in Belgrade, climate change mitigation 
actions, energy efficiency improvement, reduce CO2 emissions.
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Увод 
Културна баштина је због своје непроцењиве вредности предмет пажње на 

највишем светском нивоу, на коме се преко Организације Уједињених нација 
за образовање, науку и културу (UNESCO – Унеско) води политика, доносе 
конвенције и други документи о заштити баштине1 и сл. Посебно се води 
евиденција о угроженим добрима2 и дају се препоруке за управљање ризицима 
од катастрофа како би се примењивале мере ублажавања с циљем заштите 
и очувања.3 Према конвенцијама, обавезе сваке чланице су идентификација, 
заштита, конзервација, презентација и преношење будућим генерацијама 
културних и природних добара која се налазе на њеној територији, што су 
иначе основни принципи одрживог управљања наслеђем. Србија, потписница 
конвенција, стратешким и планским актима усваја основ за примену одрживог 
коришћења свог културног и историјског наслеђа обезбеђујући тиме очување 
идентитета и услове за даљи развој друштва.

Архитектонска баштина, као део непокретног наслеђа, нарочито је изложена 
ризику од катастрофа проузрокованих деловањем природе, али и човека, па је 
потребно управљати ризицима и ублажити штетна дејства. Климатске промене су 
једна од од таквих појава, а управљање ризиком обухвата и меру ублажавања – 
смањење емисије угљен-диоксида (CO2). Како су архитектонски објекти потрошачи 
енергије чија производња битно утиче на емисију CO2, то је енергетска ефикасност 
објеката архитектонске баштине битна мера ублажавања штетног дејства 
климатских промена. Постизање енергетске ефикасности објеката посебног 
значаја – објеката под заштитом – одвија се по посебном протоколу предвиђеним 
стандардом ЕН 16883 и своди се на оцењивање утицаја сваке појединачне мере 
на својства заштићеног објекта, како ће даље у раду бити изложено.

Одрживо управљање архитектонском баштином
Објекти под заштитом као потрошачи енергије

Зграде су значајни потрошачи енергије (око 45 одсто финалне потрошње 
у Србији4), тако да и објекти под заштитом имају карактер потрошача енергије. 
Правилником о енергетској ефикасности зграда 5 прописана су енергетска 
својства и начин пројектовања нових и реконструкције постојећих зграда, 
укључујући и адаптацију, санацију, обнову и ревитализацију културних добара и 
објеката у заштићеним целинама, у складу са законом о заштити културних добара 
и са условима органа, односно организација надлежних за послове заштите 
културних добара. Енергетска ефикасност зграде је остварена ако су испуњени 
услови комфора (ваздушни, топлотни, светлосни, звучни) и ако потрошња енергије 
не прелази дозвољене максималне вредности по метру квадратном површине 
зависно од намене објекта. Елаборат о енергетским својствима израђује се на 

Eнергетско унапређење архитектонске баштине као одговор на климатске промене
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основу прописаног прорачуна и представља обавезни део пројектне документације6 
потребне за исходовањe дозвола за извођење радова, односно решења за 
извођење радова адаптације и реконструкције постојећих објеката.

У поступку одобрења употребе објекта, у случају зграда које су под одређеним 
режимом заштите, а код којих би испуњење захтева енергетске ефикасности било 
у супротности са условима заштите, није обавезна енергетска сертификација 
сходно Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о 
енергетским својствима. То значи, да се препоручује енергетско унапређење и 
примена одговарајућих мера, али не оних које би нарушиле услове заштите објекта 
значајних архитектонско-урбанистичких и културно-историјских вредности. У том 
смислу је значајан стандард SRPS EN 168837, који упућује на начин усклађивања 
и избор адекватних мера уз њихово вредновање.

Методологија утврђивања и вредновања мера енергетског унапређења 
као мера одрживости архитектонске баштине и животне средине

Поступак одлучивања о потребним мерама за унапређење објекта под 
заштитом одвија се према дијаграму (сл. 1)8.

Слика 1. Приказ процедуре одлучивања о мерама унапређења објекта под заштитом
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Процес реконструкције објекта планира се на основу стања објекта и рас- 
положиве документације, а обухвата и преиспитивање могућности његовог енер- 
гетског унапређења. На основу документације утврђују се општи подаци о објекту, 
валоризација објеката и ограничења у погледу мера заштите, начин коришћења 
(некада, сада и убудуће), архитектонско-грађевински подаци, подаци о техничким 
системима и утицају на животну средину, процена енергетских својстава објекта у 
складу с националним прописима, процена микроклиматских услова у објекту. На 
основу постављених циљева реконструкције одређују се потребе и мере којима 
би се енергетска својства објекта поправила (шира листа), а потом применом 
услова за техничку заштиту прописаним од стране надлежног органа (Завод за 
заштиту споменика културе), као и вредновањем сваке од потенцијалних мера, 
своди се на листу прихватљивих мера. Критеријуми за вредновање мере су 
њен утицај на: техничку компатибилност, значај баштине; економску одрживост; 
производњу енергије, перформансе и уштеде; унутрашње окружење; спољашње 
окружење и начин коришћења објекта. Оцена утицаја може бити према скали 
(врло штетна, делимично штетна, неутрална, корисна и врло корисна).9 Анализом 
утицаја разматраних мера практично се врши избор мера с најмањим ризиком 
по очување објекта, односно мере које су прилика за његово унапређење (утицај 
мере корисно / врло корисно). Комбинацијом компатибилних мера, утврђују се 
пакети/фазе препоручених мера унапређења.

Примери унапређења историјских 
објеката у Београду

Реализовани су радови реконструкције објеката културе – Народног музеја, 
културног добра од великог значаја (Одлука, Службени гласник СРС, бр. 14/79), а у 
току су радови на фасади Народног позоришта.10 Радови на рестаурацији, санацији 
и адаптацији Народног музеја11 обухватили су и мере енергетског унапређења (изо- 
лација дворишних фасада и кровних површина, рестаурација оригиналне и угра- 
дња нове столарије, савремени технички системи и системи управљања).

Разматране су мере енергетског унапређења на управним објектима под 
заштитом12 (Зграда Скупштине Србије, Зграда Владе Србије и Палата „Србија“), 
при чему су утврђене архитектонске мере којима се нижи енергетски разред 
објеката у садашњем стању може значајно унапредити.

На примеру објекта Ваздухопловног музеја изложен је свеобухватни приступ 
енергетском унапређењу објекта не само повећањем енергетске ефикасности 
већ и применом савремених технологија које користе обновљиве изворе енергије 
(ОИЕ).13 Од технологија и опреме за коришћење ОИЕ предвиђене су топлотне 
пумпе које као топлотни извор и понор користе подземну воду и ФН ћелије за 
погон топлотних пумпи. Посебна пажња је посвећена микроклиматским условима 
и њиховом утицају на музејске експонате.

Eнергетско унапређење архитектонске баштине као одговор на климатске промене
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Допринос смањењу емисије штетних гасова на примеру планиране рекон- 
струкције објекта Народног позоришта у Београду / примена стандарда СРПС 
ЕН 16883

A.1 Информације о објекту

1 Назив објекта Народно позориште у Београду

2 Место и адреса Француска улица 1–3, Београд

3 Општина, држава Општина Стари град, Београд, Србија

4 Број катастарске парцеле К. п. бр. 2282, СО Стари град, парцела је омеђена улицама 
Француском, Доситејевом, Браће Југовића и Тргом Републике

5 Врста објекта Објекат културе

6 Власништво Јавна својина, Република Србија

A.2 Правни оквир

1 Информација о заштити 
Споменик културе од великог значаја у оквиру археолошког налазишта 
Антички Сингидунум и просторно-културно-историјске целине Исто-
ријско језгро Београда14

2 Који део објекта је под 
заштитом Објекат с парцелом и археолошким локалитетом

3 Одлука о заштити  
културног добра

Одлука о проглашењу за културно добро од великог значаја,  
Службени гласник СРС, 28/83

4
Датум доношења Одлуке 
о заштити културног 
добра од великог значаја

1983. година

5 Категорија заштићеног 
културног добра

Културно добро од великог значаја, уписано у регистар споменика 
културе под редним бројем 154

6 Информације о локацији Народно позориште у Београду припада целини Историјско језгро 
Београда15

7

Планска регулатива 
заштите, просторни ниво 
планова, обухваћене и 
прописане мере заштите

Према Генералном плану Београда 2021. све интервенције на култур-
ним добрима од великог значаја спроводе се према условима Завода 
за заштиту споменика културе града Београда. Одлуком о утврђивању 
Историјског језгра Београда у Београду за просторно културно-ис-
торијску целину утврђене су мере заштите просторно културно-ис-
торијске целине, и то: опште и посебне мере заштите.16 Планови 
генералне и детаљне регулације садрже прописане мере техничке 
заштите за културна добра од великог значаја.

A.3 Карактеристике објекта

1 Број спратова Укупно 10 спратова (2 подземна и 8 надземних)

2 Висина објекта

Висина објекта изнад терена за целину „А“ (историјски део под зашти-
том) износи 19 m према Тргу Републике и 24 m у делу бинског торња. 
Висина објекта изнад терена за целину „Б“ (нови технолошки део) 
износи 26 m према Улици Браће Југовића. Највиша тачка објекта је 
бински торањ с апсолутном котом 136.29 m.17 

3 Површина приземља 3.309 m2

Табела 1. Подаци о објекту – према Анексу А СРПС ЕН 168839
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4
Опис конструктивног 
склопа, целине објекта, 
третман површина

Објекат се композиционо састоји из две целине: целина „А“ (историјски 
део под заштитом) и целина „Б“ (нови технолошки део). Конструктивни 
склоп су пуни масивни зидови од опеке зидани у кречном и делимично 
подужном малтеру. Све међуспратне конструкције су армиранобе-
тонске, спољни зидови су ојачани бетонским пиластрима. Фасаде су 
обложене вештачким каменом, улазно степениште је од природног 
камена, надстрешница од армираног стакла, опшивке од бакарног 
лима. Кровне терасе ка Тргу Републике су покривене плочама од 
природног камена, док завршни слој осталих кровних тераса чине 
бетонске плоче.18

5 Година изградње или 
године у фазама градње

Година изградње је 1869, а године реконструкције су: 1911–1913, 
1919–1922, 1941–1943, 1963–1965, 1986–1989, 2017. 

6

Историја објекта (концепт, 
развој ентеријера, ексте-
ријера, функционалне и 
структуралне измене / 
промене у коришћењу или 
намени)

Изградња Народног позоришта у Београду започета је 1868. У пе-
риоду од 1911–1922. године измењена је иницијална класицистичка 
концепција. Пројектом реконструкције 1941–1943. године, грађевина је 
у потпуности изменила изглед. Овакав изглед позориште је задржало 
и током наредне реконструкције 1965. године, када су преуређени 
и улазни хол, гледалиште и оркестарски простор. Најзначајнија ре-
конструкција од 1986. до 1989. године, вратила је изглед објекта из 
времена његове прве реконструкције. Тада је дограђен и застакљени 
технички анекс у задњем делу грађевине. 19

7 Друге важне информације 
у вези са објектом

Функционалне целине позоришта чине: простори посетилаца (17,5%), 
сценска техника (5,96%), простори уметника (17,3%), техничка при-
према представе (23,13%), канцеларије (6,61%), погонске просторије 
(8,68%), пратећи простори (24,53%).20 Фактор облика објекта f=0,18, 
нето површина објекта 13.112 m2, запремина 89.106м3. Број седишта у 
сали „А“ 601, у сали „Раша Плаовић“ 295.

8

Закључак о изведеним 
конзерваторским радо-
вима као и радовима на 
текућем одржавању

Идејним пројектом санације, реконструкције и ревитализације спо-
меника културе обухваћени су радови на предњем делу зграде, док 
је технички део од бинског простора управе и гардеробе предмет 
пројекта КМГ „Трудбеник“,у складу с конзерваторским условима служ-
бе заштите.21

А.4 Дефинисање значаја културног добра и могућности и ограничења конзервације
Taчке 1–8 Одлука о утврђивању Историјског језгра Београда у Београду за  

просторно-културно-историјску целину, Службени гласник РС, 
број 8 од 3. фебруара 2017.

A.5 Приказ намене објекта кроз историју, постојећа и планирана намена
1 Тренутна намена објекта Позориште

2
Иницијална намена и 
промена намене током 
времена

Позориште

3 Планирана намена Позориште
A.6 Идентификовање техничких карактеристика објекта – склопа, стања и спољних утицаја

1

Кратак опис 
архитектонског и 
конструктивног склопа 

Димензије целине „Б“ (нови технолошки део) у основи је 35 m х 57 m, 
састоји се од 10 етажа, основни растери су 3.0 m, 6.0 m, 9.0 m, 12.0 m, 
и 18.0 m, зависно од архитектонског решења и функционалних потре-
ба. Међуспратну конструкцију чине монтажне плоче система ОМНИА 
с монолитизацијом за распоне до 4,20 m. За веће распоне l= 9.0 m, 
12.0 m и 18.0 m примењене су ошупљене монтажне адхезионо пред-
напрегнуте плоче d=28 cm и 50 cm. За прихватање ОМНИА таванице 
предвиђене су монтажне преднапрегнуте греде на већим распонима 
и класично армиране на мањим. Степеништа су монтажна. Конструк-
ција за пренос хоризонталних и вертикалних оптерећења се састоји 
од подужних и попречних АБ зидова и зидова од бетонских блокова 
са армираним спојницама. Фундирање је због нивоа подземних вода 
извршено на АБ контраплочи с контрагредама. ►
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►У погледу инсталација, објекат је опремљен електро-енергетским, 
телекомуникационим, термотехничким и инсталацијама водовода и 
канализације, као и стабилним инсталацијама за гашење пожара.  
Сцена „Раша Плаовић“ је опремљена сценском технологијом.22

2

Истраживање стања 
објекта у форми кратког 
описа врсте и обима 
оштећења,  
а с фокусом на енергетска 
својства свих релевантних 
компоненти

Према подацима прорачуна грађевинске физике објекта23

A.7 Испитивање енергетских перформанси објекта

1 Резултати енергетског 
прегледа

Биће обухваћени уговореном документацијом24

2 Израчуната потрошња 
енергије

Биће обухваћенa уговореном документацијом25

Процењена – према Т.3
A.8 Испитивање услова комфора

1 Хигротермалне 
карактеристике 

Прорачунски проверене (У.Ј5.520)26

2 Звучни комфор Обезбеђене су мере за постизање потребних параметара акустике27

3 Визуелни комфор Предвиђен пројектним решењем28

4 Ваздушни комфор Струјање ваздуха у прописаним границама зоне боравка 
A.9 Извори
1 Архивски материјал Увид у документацију Завода за заштиту споменика културе града 

Београда29

2

Оригинални цртежи, црте-
жи који приказују касније 
доградње или промене и 
етапе у изградњи

Планирана мера унапређења техничких система  
Услови, опис, циљеви, вредновање утицаја

 Према Условима,30 дозвољене су мере које се тичу фасаде31 – замена стака- 
ла на постојећим прозорима стаклима бољих својстава (1) и постављање 
унутрашње изолације на фасадним зидовима (2), као и унапређење техничких 
система ефикаснијим решењима (3). Вредновање мера према SRPS EN 1688332 
приказано је у табели 2.

Врло штетно Делимично штетно Неутрално Корисно Врло корисно

Техничка компатибилност (2), (3) (1)

Значај баштине (3) (1), (2)
Производња енергије, 
перформансе и уштеде (2) (1), (3)

Унутрашње окружење (1), (2) (3)

Спољашње окружење (1),(2) (3)

Начин коришћења објекта (2) (1) (3)

Табела 2. Оцена утврђених мера
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Мере унапређења техничких система (3) оцењују се као врло корисне у 
погледу доприноса смањењу потрошњe енергије и емисије CO2 (табела 2), а 
самим тим и у односу на спољашње окружење (табела 3).

Испоручена енергија Јединица мере Електрична (kWh/a) Гориво (NSG-S) t/a

Пре унапређења
kWh/m²a  

– топлотна
– електрична

137,3
129 169050033 20034

После примене мера
 (очекивано) kWh/m²a 135

Уштеде kWh/m²a 131,3

Примaрна енергија

Пре унапређења kWh/m²a 487
После примене мера
(очекивано) kWh/m²a 337

Уштеде kWh/m²a 150

CO2 емисија

Пре унапређења kg/m²a 220

После примене мера kg/m²a 178

Смањење емисије:
kg/m²a 42

t/а 540,64 

 Табела 3. Ефекти примене мера – енергетски и еколошки индикатори

Табела 4. Преглед мера унапређења техничких система 35

Елементи/системи Садашње стање Мера унапређења

1 Извор топлотне енергије Топловодни/парни котлови на 
мазут 

Гашење котларнице, примена 
топлотних пумпи / COP 2,31

2 Извор расхладне енергије
Расхладне машине с клипним 
компресорима и расхладним 
кулама на крову објекта

Замена / Примена топлотних 
пумпи (смештених на крову 
објекта) / SEER 4,11 /  EER 2,91

3
Капацитет система / Количина 
свежег ваздуха

Предимензионисани капаци-
тети клима / вентилационих 
комора

Редуковање количине свежег 
ваздуха на прописану 

4 Клима и вентилационе коморе

Класична решења (топловодни 
грејачи, хладњак у режиму 
воде 7/12, без рекуператора, 
без регулације протока венти-
латора)

Примена система са директ-
ним испаравањем расхладног 
флуида

5
Грејање административних 
простора Радијаторско грајање VRF систем 

6 Припрема СТВ Извор – котао /пара/мазут
Посебна топлотна пумпа / лети 
отпадна топлота кондензације 
главних ТП 

7 Коришћење отпадне топлоте Не постоји Уградња рекуператора

8 Управљање и контрола Локално Централни систем BMS
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Анализа резултата и предлог за даља  
истраживања и верификацију

Добијени резултати показују:
• Садашња потрошња електричне енергије је велика и делом обухвата и 

прекомерну реактивну енергију, тако да би унапређење техничких система, 
а пре свега ЛЕД расвета донела процењене уштеде (директне кроз сма- 
њену потрошњу електричне енергије и индиректне кроз мање топлотно 
оптерећење простора, па тиме и смањен капацитет КГХ система);

• Садашња потрошња енергије потребне за грејање, процењена према 
утврђеној потрошњи мазута, опредељује садашњу енергетску класу 
објекта Е;

• Системом аутоматске контроле термотехничких система, као и применом 
напредних КГХ решења са директном експанзијом и променљивим 
протоком, поправља се однос корисне енергије у односу на испоручену 
(повећање укупног степена корисности);

• Замена садашњег извора топлоте (котларница на мазут) топлотним пумпама 
високе ефикасности може донети уштеду примарне енергије од 25%;

• Укупни ефекти гашења котларнице и смањења потрошње електричне 
енергије за расвету и погон техничких система (редукованих за потрошњу 
садашње расхладне машине с кулама и пратећом опремом), донело би 
уштеду од 50% финалне енергије, 30% примарне енергије и 540,64 t мање 
емисије CO2 на годишњем нивоу;

• Вредности потрошње енергије у посматраном објекту (по m2) у односу на 
податке36 о објектима ове намене у окружењу показују веће вредности при- 
марне енергије и емисије CO2 тако да би енергетским унапређењем биле 
обезбеђене уштеде енергије, али и смањен штетан утицај на животну средину;

• И поред укидања котларнице и свођења финалне енергије на електричну, 
постојећа трафо-станица не изискује проширење захваљујући ефикасности 
предвиђених мера. 

Коначна анализа ефеката пројектованих мера унапређења биће могућа по 
завршетку наручене документације37, која ће обухватити и енергетски елаборат и 
енергетски пасош са утврђеним енергетским разредом објекта пре реконструкције 
и после мера унапређења, као и остварене уштеде у емисији CO2. У фази 
коришћења објекта после реконструкције, мерењем потрошње енергије утврдиће 
се реално постигнуте уштеде у финалној потрошњи. 

Закључна разматрања
Објекти под заштитом захтевају прописани поступак оцене и примене мера 

унапређења, укључујући и мере унапређења енергетских својстава. Сваки од тих 
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објеката се разматра у својој посебности, а интервенције на њему се спроводе 
предузимањем мера техничке заштите ради очувања његове аутентичности и 
вредности. Намена таквих објеката може изискивати сложене техничке системе 
као у случају објекта Народног позоришта. Мере противпожарне сигурности, 
услови акустичког, визуелног, термичког и ваздушног комфора гледалаца али 
и уметника треба да буду обезбеђене ефикасним техничким системима са 
оптималном потрошњом ресурса, укључујући и енергију и што мање негативне 
ефекте на животну средину. При избору мера за повећање енергетске 
ефикасности објекта, опреме и система, искључене су мере које би носиле ризик 
за очување вредности ове архитектонске баштине. Највећи утицај на смањење 
емисије CO2 везане за енергетске потребе објекта (Народног позоришта) има 
смањење потрошње електричне енергије и замена фосилних горива локалног 
извора топлоте топлотним пумпама / обновљивим изворима енергије. Пре 
примене пројектованих мера,38 потребно је додатно преиспитати енергетску 
ефикасност расвете како би се прво она учинила ефикасном и њен утицај на 
потрошњу електричне енергије и дисипацију топлоте, а тиме и учинио оптималним 
на димензионисање КГХ система. Разматране мере обезбеђују ефикасно решење 
термотехничких система и велико процењено смањење финалне енергије (50%), 
али ефекти утицаја на животну средину које одражава уштеда примарне енергије 
је мање (30%) због искључиве заступљености електричне енергије као финалне, 
уз високи фактор конверзије у нашим условима.

Захвалница 
Овај рад настао је као резултат активности на научноистраживачком пројекту 

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и 
климатске промене – међусобни утицаји, ев. бр. ТР36035, који је финансирало 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Аутори 
захваљују Заводу за заштиту споменика културе града Београда, који је омогућио 
увид у архивску грађу Народног позоришта у Београду.
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ИСТОРИЈСКИ УРБАНИ ПЕЈЗАЖ ИЗМЕЂУ ПОСТОЈАНОСТИ  
И ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ

Апстракт

Основна намјера теоријског истраживања је постављање у међусобну релацију 
два приступа просторном мишљењу и дизајну који у фокусу имају контекст: приступ 
из домена заштите урбаног насљеђа и приступ из домена архитектонског дизајна. 
Приступ под називом историјски урбани пејзаж представио је Унеско 2005. године 
у Бечком меморандуму, као концепт који промовише свеобухватније разматрање 
контекста у пракси урбане конзервације. Дефинисан је као резултат историјске 
слојевитости културних и природних вриједности, и шири је од концепата историјског 
језгра или ансамбла по просторном обухвату и значењу. 

С друге стране, у раду се разматра претпоставка да је архитектура као форма и 
програм саставни дио контекста и интерпретација постојећих елемената из широког 
територијалног распона. Територијални приступ предлаже активну улогу архитектуре, 
када је ријеч о контексту. Упућује на разумијевање и прихватање контекста у ширем 
смислу, као односа између људи и простора, којем нова архитектура треба да донесе 
другачије слојеве, укоријењене у територијалне вриједности. 

Концизна теоријска дискусија усмјерава на „проширење“ приступа историјског 
урбаног пејзажа изван конзерваторске праксе. Препознавање и дефинисање вриједних 
карактеристика било којег урбаног пејзажа може да има нову двоструку улогу: као 
подршка дизајну нове архитектуре, и као подршка заштити културних и историјских 
вриједности постојећег урбаног пејзажа, који не мора обавезно да садржи артефакте 
вриједне конзервације. У том смислу, рад покреће дискусију о потреби свеобухватније 
визије будућности и урбанистичким кодовима као инструменту за усмјеравање 
трансформације урбаног пејзажа. Такав приступ је значајан не само у смислу заштите 
архитектонског насљеђа већ и као средство за усмјеравање просторних процеса 
урбанизације у више социолошки и културолошки осјетљивом маниру. 

Кључне речи: историјски урбани пејзаж, контекст, пејзажни приступ, 
територијални приступ, урбанистички кодови
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HISTORIC URBAN LANDSCAPE BETWEEN CONSISTENCY  
AND TRANSFORMATION OF TERRITORY

Abstract

The paper puts into theoretical relation the two approaches to spatial thinking and 
design that are focusing the context: the one coming from cultural heritage protection domain 
and another from architectural design domain. The historic urban landscape approach 
(HUL) was introduced by UNESCO in the 2005 Vienna Memorandum as the concept that 
promotes the holistic consideration in urban conservation practices. By UNESCO definition, 
the HUL is the urban area understood as the result of a historic layering of cultural and 
natural values and attributes, extending beyond the notion of historic centre or ensemble to 
include the broader urban context and its geographical setting.

On the other hand, the paper considers the premise that architecture exist in form and 
programme as the integral part of the local context and it interprets the existing typologies 
and elements from territorial range, brought together in a new place. This line of architectural 
thought about the context, we call the territorial approach, suggesting an active role for 
architecture. To learn about, to embrace the context in a wide territorial sense, understood as 
relations between the people and land, and finally to bring the different and new layers to it.

The theoretical discussion tends to widen the consideration of HUL approach beyond 
the conservation practices. This approach could be considered as important for any city 
or build environment, not only for places we firstly recognize as consisting of valuable 
artifacts worth to conserve. Recognizing and defining the valuable characteristics of 
existing urban landscape could present the specific way for designing the new city buildings 
and ensembles. At the same time, to maintain and underline the basic and valuable 
characteristics of it through the new context the design creates. Therefore, the paper is, 
also, generating the discussion about the urban codes as evidence-based methodology for 
directing the transformation of urban landscapes not only in the sense of protection of the 
architectural heritage, but as a means of directing the spatial processes of urbanization in a 
more culturally and socially sensitive manner.

Keywords: historic urban landscape, context, landscape approach, territorial approach, 
urban codes
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Урбано насљеђе и процес урбанизације
„Ново, у сваком граду, по природи ствари је експанзивно; оно се шири нагло 

и брзо, и осваја све веће територије, па ће доћи тренутак у којем ће се историјске 
целине многих старих градова (па и неки данас још очувани, колико-толико 
читави стари градови) претворити само у безначајне енклаве мучног, несигурног, 
пипавог присећања о томе шта је град, град уопште, град данас, и о томе шта је 
град некад био. Биће то врло тужна острвца градске самосвести у мору тврдо 
забетониране амнезије.“1

На свој поетично убједљив начин, Богдан Богдановић нас је седамдесетих 
година опоменуо да морамо пронаћи нове начине промишљања и чувања 
вриједности градова у процесу урбанизације. Увијек актуелно питање 
старог и новог у архитектури већ дуго није могуће посматрати као искључиво 
морфолошки и стилски проблем заштите постојећих вриједности и интерполације 
планираних. Урбанизација је, са просторне тачке гледишта, радикално 
измијенила пејзаже широм свијета. Традиционална конфигурација и доживљај 
града, као густе и пјешачки проходне јединице с централном (историјском) 
зоном, почео се губити већ педесетих година 20. вијека. Просторни резултати 
послијератних децентрализованих урбаних политика убрзо су постали видљиви: 
инфраструктурни системи великих размјера, разарање сусједстава у старим 
градским језгрима, ширење урбаних структура мале густине на периферији и 
понављања урбане морфологије. Данас су све ове просторне трансформације 
радикалније и рашириле су се до села, пољопривредних поља, шума, пустиња, 
мочварних подручја, производећи тако нове друштвене и просторне односе. 
Понекад, „таква транзиција даје необичне урбане пејзаже у којима маргинално 
може бити централно; централност може бити на урбаној маргини; и ʼурбаноʼ се 
проширује дубоко у просторе који су првобитно сматрани ʼруралнимʼ“.2

Нове просторне конфигурације које се шире у рурална подручја и 
преобликују их, али у исто вријеме трансформишу историјска градска језгра, 
филозоф и социолог Анри Лефевр [Henri Lefebvre] препознао је као ново урбано 
ткиво (fr. tissu urbain).3 У књизи Урбана револуција (fr. La Révolution urbaine), из 
1970. године, Лефевр објашњава да се овај нови урбани пејзаж формира тако да 
границе између градова и њиховог окружења постају релативне. Град се не може 
посматрати као просторна и функционална цјелина. Обим простирања града 
и подручја периферије карактерише висок степен динамичности, разноликост 
форме и величине. Лефевр овај симултани процес урбанизације описује као 
процес „имплозије-експлозије“. Резултат таквог процеса јесте (урбано) ткиво које 
је у исто време „велика концентрација урбане стварности (људи, активности, 
богатства, робе, објеката, инструмената, средстава, идеја) и велика експлозија 
и пројекција бројних, раздвојених фрагмената (периферија, предграђа, викенд- 
-насеља, сателитских градова)“.4 
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С обзиром на то да су тезе које су Богдан Богдановић и Лефевр поставили 
седамдесетих – данас опипљива стварност, урбано насљеђе морамо посматрати 
у односу на савремене токове урбанизације и њену теоријску концептуализацију. 
Град, градско језгро, историјски центар, архитектонски ансамбл, постају 
неодрживи појмови унутар имплозије-експлозије урбаног ткива, па насљеђе 
тражи нове приступе сагледавању његове цјеловитости – просторних размјера, 
аспеката и актера.

Овај текст поставља питање урбаног насљеђа у оквирима глобалне 
урбанизације или потпуне урбанизације друштва, како ју је назвао Лефевр. 
Прије свега, да ли урбаним насљеђем треба да назовемо само мјеста са високо 
вреднованим артефактима које вриједи заштитити или конзервирати? Да ли су 
мјере конзервације и рестрикције ефикасне, стварајући изоловане просторне 
фрагменте прошлог времена, како нас опомиње Богдановић? На који начин у 
времену експанзивне производње новог просторног ткива пронаћи однос између 
наслијеђених и нових вриједности, узимајући у обзир урбану цјеловитост? „Зар се 
вриједно, опкољено безвриједним које расте, може сачувати?“5

 Полазећи од наведених дилема, рад се бави питањем контекста у домену 
архитектонских пракси. Кратко теоријско истраживање поставља у међусобну 
релацију два приступа просторном мишљењу и дизајну који у фокусу имају 
контекст као историјски вишеслојан просторно-друштвени асaмблаж: приступ из 
домена заштите архитектонског насљеђа и приступ из домена архитектонског 
дизајна. У потрази за свеобухватнијим и дјелотворнијим приступом проактивне 
заштите урбаног насљеђа, рад покреће дискусију о урбанистичким кодовима 
као инструменту за усмјеравање трансформације урбаног пејзажа, не само у 
смислу заштите урбаног насљеђа, већ и као средства за усмјеравање просторних 
процеса урбанизације у више социолошки и културолошки осјетљивом маниру. 

Пејзаж као контекст заштите урбаног насљеђа
Пејзажни приступ промишљању, дизајну и заштити урбане средине развијан 

је од почетка 20. вијека. Планирање пејзажа, пејзажни урбанизам, градски пејзаж, 
урбани пејзаж и културни пејзаж – концепти су кроз које се студира, планира, 
обликује и штити животно окружење у области архитектуре и урбанизма. Фокус 
истраживања и креирања пејзажа помјерао се са статичних морфолошких 
карактеристика простора на питање како пејзаж живи у току времена и какве 
ефекте проузрокује у друштвеном и културном контексту.6 Пејзаж је схваћен као 
простор свакодневног живота, друштвено-културолошки конструкт, ментална и 
субјективна репрезентација окружења која се мијења кроз вријеме. Међутим, 
пејзаж се може дефинисати и као концептуално средство за разумијевање 
комплексног контекста архитектонске праксе у њеном најширем значењу. 

Географ Џон Вили [John Wylie] примјећује да je концепт пејзаж заснован 
на тензији супротних полазишта.7 Пејзаж се објашњава као тензија између 
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материјалног и менталног, објективног и субјективног, науке и умјетности, природе 
и културе. У истом маниру можемо тумачити и пејзажни приступ заштити урбаног 
насљеђа, који је дефинисан у контексту када су урбани развој и конзервација 
урбаног насљеђа схваћени као конфликтни процеси.8 Динамична, глобална и 
просторно скоро непредвидива урбанизација схваћена је као ризик за урбано 
насљеђе, прије свега за његову локалну и специфичну културолошку димензију.

Унеско је 2011. године усвојио препоруке за спровођење приступа под 
називом историјски урбани пејзаж – ИУП (Historic Urban Landscape – HUL), као 
резултат вишедеценијске елаборације „холистичког“ разумијевања урбаног 
насљеђа. Поглед се проширивао од концепта споменика до историјских цјелина и 
центара током шездесетих и седамдесетих година, до концепта културног пејзажа 
и градова као насљеђа на прелазу у 21. вијек. Дакле, концепт представља наставак 
у развоју званичних инструмената посвећених заштити, управљању и планирању 
пејзажа, као што је Европска конвенција о пејзажу из 2000. године.9  Историјски 
урбани пејзаж је својеврстан контекстуални поглед на урбано насљеђе у 
којем концепт пејзаж обухвата шири просторни обухват, припадајуће локалне 
вриједности и различите актере у односу између простора и људи. Прецизније, 
примјена оваквог пејзажног приступа је требало да осигура уграђивање политика 
заштите и управљања културним насљеђем у оквире методологије одрживог 
урбаног развоја.10 Кроз шест процедуралних корака и четири алата за спровођење 
приступа11, Унеско концептуализује урбано насљеђе као град у цјелини и интегрише 
урбану конзервацију у шири контекст управљања урбаним развојем. 

Пејзажни приступ конзервацији урбаног насљеђа има три основне 
карактеристике12, које су важне за разумијевање контекстуалне природе овог 
приступа. Заснован је на разумијевању (1) вишеслојности неке територије, 
односно урбаног пејзажа као просторно-физичког ентитета који садржи при- 
родне и културолошке елементе, али и друштвене и менталне процесе који су 
повезани с простором. Ова „холистичка“ карактеристика пејзажног приступа 
укључује, дакле, не само опипљиве елементе мјеста већ и индивидуалне и групне 
праксе, искуства и перцепције мјеста. У складу с тим, приступ је базиран на (2) 
процјени вриједности урбаног пејзажа, са основном сврхом ове карактеристике 
да осигура локалну примјену приступа у различитим урбаним срединама и 
културама широм свијета. 

Пејзажни приступ конзервацији урбаног насљеђа подразумијева (3) 
интегрисање политика заштите и конзервације у интердисциплинарно 
управљање урбаним простором. Унеско и ИКОМОС (ICOMOS – International 
Council on Monuments and Sites), током седaмдесетих и осамдесетих произвели су 
документе о урбаном насљеђу који су позивали на израду мултидисциплинарних 
студија које претходе конзерваторској пракси и примјену принципа партиципације 
у пракси просторног и урбанистичког планирања која треба да обухвати и урбану 
конзервацију.13 
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Развој приступа у току неколико деценија омогућио је и развој критичке 
перспективе. Истраживања показују раст интересовања за ИУП, како градских 
управа тако и стручњака и академске заједнице.14 Међутим, у истраживањима се 
преиспитује ефикасност промјена које приступ промовише, из више разлога. Иако 
се покушава прећи с рестриктивног конзерваторског приступа на проактивни, 
приступ остаје доминантно на концептуалном нивоу. Операционализација 
приступа који је базиран на процјени вриједности изостаје на локалном нивоу, 
због генеричких дефиниција вриједности, различитих локалних дискурса о 
насљеђу и динамике управљања насљеђем.15 Ако занемаримо запажање да је 
пејзажни приступ у суштинској контрадикцији с тенденцијама локалних управа да 
оснаже урбану регенерацију масивним инвестицијама изградње, дефинисана је 
потреба да се пронађу адекватне размјере примјене принципа и алата пејзажног 
приступа у локалним контекстима.16

Важно је напоменути и да пејзажни приступ конзервацији урбаног 
насљеђа, заснован на изразито уопштеним принципима, остаје непримјенљив 
у домену архитектонске праксе као најоперативнијег нивоа на којем се дешава 
трансформација урбаног пејзажа.

Територија као контекст урбаног и архитектонског дизајна
Ријеч контекст има етимолошки коријен у латинској ријечи contexere са 

сликовитим значењем проткани заједно. Разумијевање ствари, догађаја и 
значења који су „међусобно проткани“ суштинско је својство архитектонске 
праксе. Према ријечима Алда Росија [Aldo Rossi], разумјети контекст значи 
разумјети јединствено окружење које се састоји од конкретних облика, структура и 
природе, које није нужно конструисао човјек.17 Повратна веза између архитектуре 
и контекста једно је од темељних питања приступа архитектонском дизајну, од 
појма genius loci у античкој архитектури до интензивне дебате о друштвеном и 
просторном контексту у архитектури 20. вијека.18

Прогресивне и еманципаторске вриједности модерне архитектуре дубоко су 
се доводиле у питање након Другог свјетског рата, у великој мјери због њеног 
односа према просторном и историјском контексту. Ипак, могло би се тврдити 
да је модернистички приступ архитектури развијао кроз његов однос и дубоко 
познавање друштвеног и економског контекста индустријског доба и прве 
половине 20. века. Оно што се може сматрати проблематичним јесте модерни 
одговор на урбане и социјалне проблеме у виду утопијске визије нефлексибилног 
и цјеловитог (просторног) рјешења.19 Међутим, чак и неки високо цијењени 
пројекти модернизма имали су врло директан контекстуални однос према 
физичком окружењу и архитектонском насљеђу, као што је Ле Корбизјеов пројекат 
манастира Ла Турет (La Tourette).

У атмосфери послијератне критике модернизма, уведене су нове дефиниције 
контекста у област архитектуре. „Њихов главни циљ био је да оплемене прогре- 
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сивну димензију модернистичке архитектуре кроз култивацију постојећих 
околности, а не да пројектују утопијски идеал.“20 Постмодерни контекстуализам 
осамдесетих година углавном је био повезан с визуелном усклађеношћу 
нове архитектуре са изграђеним окружењем и историјским цјелинама. Важни 
критеријуми за нови архитектонски дизајн били су визуелни континуитет и 
кохерентност. Контекст у историјским урбаним срединама се дефинисао као 
нешто што би требало да остане нетакнуто и доминантно. 

Са супротне стране спектра разматрања контекста налази се концепт 
критичке архитектуре који проглашава архитектонску аутономију. Амерички 
архитекта Питер Ајзенман [Peter Eisenman] се доминантно повезује с концептом 
којим се „покушава обиљежити архитектура као самостална дисциплина која 
има своје унутрашње формалне принципе“, ослобођена било каквог контекста.21 
Многа његова истраживања садрже компаративну анализу архитектонских форми 
у потрази за унутрашњом формалном вриједношћу архитектуре, као што су 
„трансформације“ и „декомпозиције“ oбјекта Casa del Fascio архитекте Терањија 
[Giuseppe Terragni].

Концепт критичке архитектуре реинтерпретиран је у текстовима историчара 
и теоретичара архитектуре Мајкла Хејса [K. Michael Hays]. У тексту Критичка 
архитектура: између културе и форме Хејс тражи нову позицију за архитектуру, 
између културног контекста и аутономије дисциплине. Прецизније, „између 
ефикасног поновног представљања већ постојећих културних вриједности и 
потпуне аутономије апстрактног формалног система“.22 Урбанистичку размјеру 
критичке архитектуре можемо препознати у још једној линији постмодерног 
размишљања, у италијанском неорационализму. La Tendenza, коју су доминантно 
представљали архитекти Алдо Роси и Виторио Греготи [Vittorio Gregotti], заступа 
важност контекста у архитектури. Иако су два аутора посматрала различите 
просторне размјере, према њиховом мишљењу, архитектура учи из контекста, 
прихвата контекстуалне елементе и мијења их у продуктивном смислу. Роси се 
бавио односом историјског града и нове архитектуре као урбаног артефакта, који 
носи одговорност за идентитет и континуитет града.23 Греготи је полазио од шире 
просторне размјере, коју назива територија, у којој архитектура „разоткрива“ 
пејзаж и његову суштину.24

Каталонски архитектa и урбаниста Мануел де Сола Моралес [Manuel de 
Solà-Morales] развиo je новији приступ који се заснива на сличним тезама. Кроз 
појам urbanity of things, Сола Моралес друштвени феномен урбанитета посматра 
из перспективе материјалних објеката контекста, гдје треба обратити пажњу на 
многе (урбане) ствари и разумјети њихове корелације.25 Архитектура постоји у 
форми и програму који су нераздвојив дио локалног контекста и интерпретира 
постојеће типологије и елементе из територијалног распона, окупљене на новом 
мјесту. Уопштено говорећи, ову линију размишљања о контексту називамо 
територијални приступ, који сугерише активну улогу архитектуре унутар 
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контекста. Архитектура почива на разумијевању његове територијалне размјере, 
односа између људи и простора, и креира нове физичке и симболичке слојеве 
којима мијења контекст.

Овај „антропогеографски“ приступ архитектури, како га нaзива Греготи, 
сматрамо важним не само у домену архитектонског дизајна већ и у домену 
заштите урбаног насљеђа и нове архитектуре у његовом окружењу. Приступ 
нуди „искрен“ и продуктиван однос између архитектуре и контекста. Контекст 
је садржај нове архитектуре, а архитектура саставни дио пејзажа, територије и 
урбаног насљеђа. Међутим, територијални приступ је неформалан, остављен као 
избор архитектима. Као такав, неефикaсан је у регулацији односа урбаног развоја 
и урбаног насљеђа.

Контекст као насљеђе: ка афирмацији урбанистичких кодова
„Историјски смисао савремене трансформације односа друштва према 

градитељском насљеђу није (само) у трансформацији концепције заштите 
(превазилажење конзервативне у тзв. активну концепцију). Суштина је да 

Слика 1. Мануел де Сола Моралес и Лабoраторија за урбано планирање Барселоне, Мапа града 
Олота у Каталонији, као архитектонска репрезентација територије (извор: De Solà-Morales, 

М.: The Culture of Description, Perspecta, 1989, Vol. 25, 16–25)
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се превазиђу супротности између градитељске прошлости и садашњости, 
између његове ʼспоменичкеʼ и ʼразвојнеʼ садржине и да се тако оствари трајна 
репродукција градитељске баштине као израз културне репродукције друштва.“26 

Супротстављањем неефикасности двају приступа који долазе из 
„споменичке“ и „развојне“ садржине друштва, овај рад поново поставља питање о 
начину постизања „цјеловитости тока репродукције градитељских вриједности“.27 
Без обзира на то колико је апарат заштите софистициран, чување прошлих 
вриједности, без стварања будућих и нових, не може водити ка позитивном 
развоју друштва и културе. У том смислу, текст подржава тезу о недјељивости 
урбаног насљеђа и урбане изградње. 

Пејзажни приступ конзервацији урбаног насљеђа узима у обзир 
културолошку слојевитост урбаног контекста, али је истовремено веома уопштен, 
без довољно развијених оперативних алата за практично дјеловање. Као такав 
остаје недоступан архитектонској пракси у најширем смислу њеног дјеловања, 
односно не нуди инструмент стварања нових вриједности. Територијални приступ 
архитектонског дизајна, с друге стране, јесте аналитичан у погледу контекстуалних 
вриједности, али не припада пракси урбане регулације која би имала резултат у 
управљању урбанизацијом. Стога су његови ефекти спорадични и маргинални у 
контексту економске и тржишне логике савремене урбанизације. Свеобухватном 
сагледавању контекста којим располажу пејзажни и територијални приступ 
неопходно је додати визију друштвене будућности као ширу намјеру у урбаним 
трансформацијама и практични инструмент за њено постизање.  

Поред трагања за (широм) визијом будућности друштва потребно је 
преиспитати употребу проактивних алата у планирању и пројектовању урбаних 
простора са свијешћу о вриједностима постојећег и заштити насљеђа. Предлаже се 
преиспитивање улоге урбанистичких кодова (urban codes), односно урбанистичких 
правила као добро познатог, али неафирмисаног алата урбанистичkе регулације 
у „домаћем“ контексту. Урбанистички кодови се често посматрају као допуна 
механизама урбанистичког планирања, међутим, просторна размјера путем 
које дјелују даје кодовима много већу оперативну и интегративну вриједност. 
Интервенција путем кодова је архитектонска, али намјера је урбанистичка.28 
Тачније, урбанистички кодови не формулишу архитектонски дизајн до детаља који 
ограничава креативност и инвенцију, али дефинишу одређене аспекте дизајна 
урбанистичке природе, као што су односи објеката према улици, сусједима, 
величини парцеле или јавном простору. При томе, ови конфигурацијски 
елементи и њихови међусобни односи веома често произилазе из културолошких 
разумијевања, норми и обичаја о односу индивидуалног и колективног, приватног 
и јавног. 

Урбанистички кодови као својеврстан просторни рјечник стимулишу 
размишљање о начину на који се различити просторни елементи користе, 
комбинују и стварају урбанистичку цјеловитост у различитим просторним 
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размјерама. Потребно је само да се сјетимо Дубровачког статута и града 
Дубровника као резултата ријетке концепције уређења простора засноване на 
приnципу „саучествовања умјесто супротстављања“.29 Просторни елементи и 
њихов међусобни однос, који се дефинишу кодовима, подразумијевају анализу 
и идентификацију локално специфичних вриједности контекста. Вриједности 
треба да буду препознате на основу истраживања различитих просторних 
размјера, историје регулације, искуствено-обичајних правила грађења и потреба 
и интереса различитих актера. Откривањем принципа формирања одређеног 
насеља започиње и процес његовог вредновања. На основу тога, могуће је 
дефинисати различите типове кодова, као што су географски, планиметријски и 
структурални кодови.30 

У том смислу, урбанистички кодови представљају логичан продужетак 
пејзажног приступа конзервацији урбаног насљеђа и формализацију 
територијалног приступа архитектонском дизајну. Дакле, имају потенцијал 
да представљају алат који омогућава постепено остварење архитектонских 
настојања ка „цјеловитости тока репродукције градитељских вриједности“.
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ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ТРАДИЦИОНАЛНИХ РУРАЛНИХ 
ЦЕЛИНА: РИЗИЦИ И МОГУЋНОСТИ У СРБИЈИ И МАКЕДОНИЈИ

Апстракт

Туризам се сагледава као просперитетна активност, производна алтернатива 
која обезбеђује одређене економске и функционалне добити у смислу успоравања 
постојећих негативних процеса у руралним просторима. Ради креирања атрактивне 
туристичке понуде руралних простора, долази до неизбежних промена у смислу 
адаптације и комодификације традиционалних начина живота, природног окружења 
и амбијенталних вредности традиционалног села. Питања којима ћемо се бавити 
тичу се општеприсутног проблема непоштовања, слабе заштите и уништавања тра-
диционалне сеоске архитектуре. Kод разматрања реалних туристичких потенцијала 
и начина коришћења оваквих простора и наслеђа, неопходан је посебан опрез. Ср-
бија и Македонија поседују богату народну културу, која се рефлектује у различи-
тим стилизацијама присутним у народном градитељству, а одликује их сличност у 
погледу историјског развоја, уметничког израза, друштвених и економских аспеката, 
сличан приступ у систему очувања и заштите културних добара, али и афирмисања 
туристичких потенцијала. Одлука да се оцене потенцијали традиционалних рурал-
них целина за туристички развој, заснива се на чињеници да – чак иако су званично 
проглашене културним добрима од националног значаја – овом типу архитектонског 
наслеђа недостају јавна брига и заштита, али и адекватна функција. Из тог разлога, 
спровешћемо анализу туристичких вредности неколико репрезентативних руралних 
целина с подручја Србије и Македоније и указати на постојање конкретних ризика и 
потенцијала које је потребно размотрити у процесу туристичког развоја.

Кључне речи: рурални простори, народна архитектура, туризам, валоризација, ризици
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TOURISM VALORIZATION OF TRADITIONAL RURAL COMPLEX:  
RISKS AND POTENTALS IN SERBIA AND MACEDONIA

Abstract

Tourism is foreseen as a prospering activity, a productive alternative, providing some 
economic and functionality contribution in order to slow down the obstructive process evident 
in rural spaces. In order to create attractive tourist offer within rural areas, the inevitable 
changes occur in terms of adaptation as well as commodification of traditional ways of life, 
of natural environment and ambience of the traditional village. The issues we address are 
based on consideration of the finding that vernacular architecture within rural spaces is 
underappreciated, unprotected and eventually left to total destruction. In terms of evaluation 
of tourist potentials and use of such valuable spaces and heritage, special caution is needed. 
Serbia and Macedonia have rich vernacular heritage, reflected in different rural styles, but with 
great number of similarities in terms of historical development, artistic expressions, social and 
economic issues, preservation and protection systems, as well as affirmation of their tourist 
potentials. The general choice to evaluate traditional rural complexes for tourist purposes 
is based on the opinion that even though officially proclaimed to be unique and valuable 
heritage assets, traditional rural architecture, still lacks the public care and protection, as well 
as the proper functional use. Therefore we will conduct the tourism valorization of several 
representative rural complexes within Serbia and Macedonia in order to indicate common 
risks and potentials to be addressed in the process of tourism development.

Keywords: rural areas, vernacular architecture, tourism, evaluation, risks
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Увод
Интегрални модел развоја руралног туризма узима у обзир разноврсну ресурсну 

основу, културолошку, друштвену, природну и економску, њихово коришћење и улогу 
локалних актера како би се истражили ефективни методи за промоцију туризма као 
дела стратегије развоја руралних простора1. Иако је сеоски туризам препознат у 
бројним националним стратегијама развоја на територији бивше Југославије 
још 70-их година 20. века, његов значај се знатно више истиче почетком 90-их 
година, када су периферни рурални простори изложени интензивном економском 
реструктурирању, као део транзиционих процеса.2 Туризам је виђен као алтернатива 
која би потпомогла смањење разлике у структури прихода традиционалних 
пољопривредних домаћинстава и смањењу негативних социодемографских процеса 
евидентних у руралним подручјима, што је и идентификовано у бројним стратешким 
документима међународних организација.3 Примамљиво природно окружење и 
постојање културних атракција веома су важна компонента и основа за туристички 
развој руралних простора, с обзиром на то да су бројне студије указале на чињеницу 
да туристичке атракције имају централну улогу у туристичком систему и креирању 
одређеног ланца вредности.4 Зато су „периферни рурални простори превасходно 
чувари старих начина живота и културе који одговарају постмодерној потрази за 
противотровом аномије урбаног начина живота, њихови ресурси укључују мала 
насеља и села, обично од архитектонског значаја, што погодује развоју културних и 
малопродајних услуга везаних за туризам“.5

Значај објеката народне архитектуре у руралним просторима изузетан је и 
са културолошког и са туристичког аспекта. „Путник који се дуже време задржао 
у планинама, пустим и без трагова људскога рада и живота, осети радост када 
силазећи у долине наиђе на прве куће, расејане или збијене. У том тренутку му 
је најјасније колико куће доприносе изгледу предела. А тај утисак је другачији 
кад се са високих динарских планина силази према Јадранском мору, у област 
камене куће, него кад се са истих планина силази према Сави и Дунаву у област 
дрвене куће, или још ниже у област панонске куће од набоја.“6 Традиције које су се 
следиле у народном градитељству засноване су на искуствима, одликама рељефа, 
климатским одликама подручја, расположивим ресурсима и заједништву локалне 
заједнице. Самим тим, овакве грађевине су у великој мери у складу са својим 
непосредним окружењем.7 Иако су те грађевине уобичајено мале и једноставне, 
њихова функционалност, усклађеност с природом и уметничка стилизација 
допринели су њиховој репрезентативности. Ова врста културног наслеђа пружа 
директну везу и увид у начине живота и рада претходних генерација, а материјали 
и занатска вештина која се огледа у зградама, капијама и зидовима – сведочанство 
су генијалности наших предака у искоришћавању расположивих ресурса на 
најбољи начин. Препознавањем вредности овог наслеђа, можемо поштовати и 
очувати сећање на један одрживији начин живота него што је то данас случај.8

Туристичка валоризација традиционалних руралних целина: ризици и могућности у Србији и Македонији
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Туристичке вредности руралних амбијенталних целина у 
Србији и Македонији – упоредна анализа 

Рурални простори у Србији и Македонији су доминантни, с обзиром на то 
да у обе државе заузимају око 85 одсто националних територија, и у бројним 
стратешким документима препознати су као простори с потенцијалом за 
туристички развој. Управо зато што су препознати као простори изузетних 
пејзажних одлика, као својеврсне еколошке оазе, утврде традиционалне културе 
и мултиетничких културолошких обележја – рурални простори имају туристичку 
перспективу у националним оквирима.9 Природно окружење, пејзаж руралних 
простора, обогаћен је објектима народне архитектуре, било да су они стамбеног, 
привредног или јавног карактера. Установљено је и да карактеристике објеката 
народне архитектуре руралних области Македоније и јужних и југоисточних делова 
Србије деле одређене сличности, превасходно због заједничких карактеристика 
локалног окружења, климатских утицаја, етнолошких одлика и културних 
утицаја, традиција градње и доступних грађевинских материјала, али исто тако и 
економских прилика.10 Присуство аутохтоних типова кућа и комплекса са сличним 
карактеристикама, уз генералну заинтересованост влада и локалних заједница за 
подстицање туристичког развоја у руралним просторима, захтева посебну пажњу.

У Србији непокретна културна баштина броји укупно 2.536 евидентираних 
објеката. Међу њима су 2.192 споменика културе (253 су објекти народне 
архитектуре), 77 просторних културно-историјских целина (12 су руралне целине), 
и 77 знаменитих места, од којих два имају рурална обележја: Спомен-парк у 
Тршићу и Бранковина. Од тога су 782 категорисана културна добра, међу којима 
се налази и незнатан број објеката народне архитектуре (9,7 одсто), 16 је од 
изузетног националног значаја (7 одсто у градским срединама) и 60 од великог 
националног значаја (20 одсто у градским срединама).11 Препознавши значај овог 
типа културног наслеђа, Републички завод за заштиту споменика културе покренуо 
је 2003. године пројекат Атлас народног градитељства, с циљем евидентирања 
најрепрезентативнијих објеката тог типа у Србији. До сада је пописано укупно 
436 објеката народне архитектуре на простору 13 општина, међу којима је 256 
стамбених објеката (кућа, гостинска кућа, вајат, чардак), 37 привредних објеката 
(амбар, воденица, млекара, штала, кош, клета, качара, пивница, плевња), као и 92 
надгробна споменика и 49 култних места. У Македонији, од 1.235 објеката, колико 
се налази на списку непокретне културне баштине (1.013 споменика културе, 
51 просторна културно-историјска целина, 114 археолошких налазишта и 57 
знаменитих места)12, 425 су куће, међу којима 310 градских, а 115 сеоских кућа. 
Притом, највећи број заштићених сеоских кућа налази се у селима: Галичник (60), 
Ново село, Штип (12), Вевчани (11), Јанче (8), Железнец (комплекс од пет кућа), 
Кичиница (комплекс од пет кућа), Горно Врановци и Вељуса (по три), Ростуша, 
Битуше, Маловишта, Богомила, Чучер Сандево, Болно, Белчишта и Јанковец 
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(по једна). И у Србији и у Македонији поједини објекти заштићени законом имају 
посебан статус и изузетан културни, научни и образовни значај, а међу њима су 
неки пронашли своје место и у туристичкој понуди.

У Србији, процес креирања спомен-паркова и музеја на отвореном потиче из  
80-их година прошлог века, када свој визуелни изглед и едукативно-културолошки 
аспект добијају етно-парк у Купинову (1977/1991), Старо село Сирогојно (1979), 
Неготинске пивнице (Рајачке и Рогљевске, 1983), етно-комплекс Тршић (1933/1987), 
етно-село Бистрица (1982/1987), имање Визић у Бегечу (1974/1991) и други. 

Туристички сектор је уочио значај ових објеката те је све чешћа експлоатација 
естетике и значаја „народног“ или „етно“ имиџа у формирању нових туристичких 
дестинација. Недуго потом, почетком двехиљадитих, отпочиње туристички бум тзв. 
етно-туристичких комплекса, подижу се Дрвенград на Мећавнику (2004), етно-парк 
Терзића авлија у Злакуси (2005), етно-село Моравски конаци код Велике Плане 
(2007), етно-село Дивљаковац код Аранђеловца (2008), етно-село Бели камен 
код Прокупља (2015), етно-комплекс Нишавска долина код Пирота (2016), а овај 
тренд се и даље наставља. У Македонији, процес креирања етно-комплекса који 
се користе у туристичке сврхе отпочиње етно-селом Куратица код Охрида (2008), 
затим се подижу етно-село Тимчевски код Куманова (2011), етно-село Долија 
у Кучкову код Скопља (2014), комплекс Кораб Трница у Општини Маврово и 
Ростуша (2015), етно-село Лесново код Пробиштипа (2016) итд. Посебно се истиче 
етно-комплекс Македонско село у селу Горно Нерези код Скопља (2016), који 
представља још један савремени приступ, при чему се у оквиру комплекса налази 
12 новоизграђених кућа у традиционалном духу аутентичних македонских стилова, 
карактеристичних за сваки од различитих крајева Македоније. Комплекс је радио 
у периоду 2016–2018. године. Притом је евидентно да у наведеним комплексима 
туристички и забавни карактер превазилази културолошки, где су естетика 
амбијента, функционалност простора и доступност туристичких садржаја – кључни.

Слика 1а. Пивнице у Рогљеву, Неготин, Србија (извор: фото А. Терзић, децембар 2018)
Слика 1б. Село Куратица, Охрид, Македонија (извор: фото Н. Димитров, 2018)
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С друге стране, постоје села која с неколико становника једва опстају, али 
имају препознатљиве туристичке потенцијале, па се настоји да се заштите као 
посебна „рурална амбијентална целина“ (музеј на отвореном). Такви примери су 
Камено село – Гостуша на обронцима Старе планине у Србији, и село Галичник у 
оквирима Националног парка Маврово у Македонији, који уживају (или је у плану 
да у скорије време стекну) одређени статус и ниво заштите. 

Да су културолошки и туристички значај руралних простора у нераскидивој 
вези, сведоче и примери – комплекс Неготинских пивница (Рајачке, Рогљевске и у 
мањој мери Штубичке пивнице), винско село Гудурица (Вршац), пољане и винарије 
Александровачке жупе, новоосновано винско село Малча код Ниша у Србији, као 
и виноградарска села Долни Дисан са винаријом „Венец“, Тимјаник са винаријом 
„Сарафов“, Градско са винаријом „Стоби“ у Македонији. Иако виноградарски 
објекти увелико развијају вински туризам, управо због свог амбијенталног и 
културног значаја, пун ефекат изостаје услед негативних демографских процеса, 
лоших инфраструктурних капацитета, слабе заштите и модернизације. Треба 
навести да је туристички значај Неготинских пивница у Србији знатно порастао 
услед промоције Дунава као туристичке дестинације, дефинисања винске 
туристичке руте и изградње међународне бициклистичке стазе Еуро-вело 6 дуж 
тока Дунава (2005).

Туристичка валоризација руралних амбијенталних целина
Туристичка валоризација је индикативни метод у одређивању вредности 

и значаја одређеног културног добра и његових садржаја за туристичку 
употребу, и самим тим кључни је део процеса креирања стратешких планова 
туристичког развоја дестинације.13 Рурални туризам се у великој мери заснива на 
традиционалним вредностима и специфичној симбиози природног и антропогеног 
амбијента села. Самим тим се и принципи за вредновање руралних целина морају 
заснивати како на теоретској бази туристичке валоризације културних добара14 
тако и на принципима одрживог развоја туристичких дестинација15. Модели који 
се сугеришу као адекватни за оцену туристичких потенцијала обично се темеље 
на два основна сектора: туристички сектор и сектор управљања културним/
природним добрима. Такође, постоје и модели који се фокусирају на оцену 
интерних и екстерних потенцијала дестинације, али се махом базирају на оцени 
истоветних или веома сличних (често компатибилних) индикатора.16 Међутим, 
овим моделима често недостају аспекти који се тичу улоге локалне заједнице, 
а који се сматрају кључним питањима одрживог развоја туризма када је реч о 
руралним просторима.17 

Физичко стање ресурса директно је повезано с нивоом учешћа локалне 
заједнице, јер ако наслеђе поштује, користи и њиме управља локално 
становништво, оно има веће шансе да буде обновљено, заштићено и стављено 
у туристичку функцију.18 Са аспекта туристичке атрактивности и потенцијала за 
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туристички развој, кључни аспект је општа приступачност и доступност руралне 
амбијенталне целине (села), као и релативна близина других атрактивних 
вредности у окружењу (превасходно очуваних природних и пејзажних вредности, 
али и културних атракција, традиционалних манифестација, знаменитих 
места, постојање легенди и, наравно, забавних садржаја). Лоша саобраћајна 
инфраструктура, екстремно периферни положај, велика удаљеност од већих 
градских центара и отежана доступност, у знатној мери онемогућавају како 
нормалан живот локалног становништва тако и туристичку посету. С друге стране, 
ови објекти су комплементарни постојећој туристичкој понуди и до одређене мере 
су сами по себи јединствени. Тако да је у њиховој близини (посебно ако већ имају 
статус културних добара), апсолутно неприкладна изградња модерних капацитета 
(вила са базенима, спортским теренима и слично), већ се саветује изградња у 
складу с традиционалним градитељским начелима да се не би нарушила 
амбијентална вредност простора. 

Како је у случају изабраних руралних дестинација у Србији и Македонији значај 
атрактивности природне средине и традиционалних амбијенталних и културолошких 
вредности села, као и људског фактора – нераскидиво повезан, те будући да је исти 
условљен бројним социоекономским детерминантама, комплексност овог метода 
сматра се свеобухватним приступом евалуацији реалног туристичког потенцијала 
уз указивање на њихов реални тржишни потенцијал. Притом је неопходно јасно 
указивање на потенцијалне предности и мане, ризике и могућности постојећег ланца 
вредности ових дестинација. Туристичка валоризација изабраних руралних целина 
направљена је са аспекта: (1) туристичке атрактивности и управљања културним 
добрима; (2) интерних и екстерних потенцијала дестинације и (3) аспеката 
одрживости дестинације (График 1).

Оно што је уочљиво из приказаних матрица туристичке валоризације јесте 
изузетан туристички потенцијал пивница у Рајцу и Рогљеву (Србија) (А1) и донекле 
села Галичник у Македонији (А2), док осредње вредности оба фактора (C2) 
имају етно-села Куратица и Лесново у Македонији, као и Камено село – Гостуша 
у Србији. С друге стране, оцена интерних и екстерних вредности дестинација 
указала је да сва посматрана села поседују изузетне интерне капацитете 
(ресурсна основа велике вредности), као и солидну туристичку изграђеност 
простора, док је слаба инфраструктурна изграђеност Каменог села – Гостуша. 
Са аспекта одрживости дестинација, висок степен угрожености имају етно-
село Куратица и Лесново у Македонији, као и Камено село – Гостуша у Србији, 
при чему је евидентан изузетно низак степен одрживости локалне заједнице и 
квалитета ресурса на дестинацији, док је на осредњем нивоу њена туристичка 
атрактивност. Нешто виши степен одрживости имају Неготинске пивнице у Србији 
и село Галичник у Македонији, захваљујући већ формираној туристичкој понуди, 
изграђеној инфраструктури, високом степену укључености локалне заједнице и 
интензивним маркетиншким активностима.
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График 1. Туристичка валоризација одабраних руралних целина у Србији и Македонији  
и аспекти одрживости (извор: прорачун аутора)
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Ризици и перспективе
Недовољном заштитом, немаром, слабом контролом и недовољним 

улагањима као и пребацивањем одговорности између надлежних институција, 
долази до константне деструкције вредног архитектонског наслеђа. Мноштво 
објеката који су евидентирани као културна добра од великог и изузетног 
националног значаја – запуштени су и девастирани. Актуелни облици заштите 
огледају се углавном у директној обнови зграда и објеката народне архитектуре, 
оснивању музеја с етнографским поставкама и музеја на отвореном, који излажу 
објекте народне архитектуре, чиме се донекле уочава интензивирана брига о овом 
виду културног наслеђа. Развојем и подизањем вредности, потребно је покренути 
питање очувања и интеграције народних стамбених зграда у модерне облике 
становања и руралног туризма.19 Знатне промене у структури и функционисању 
сеоских насеља допринеле су томе да се многе старе стамбене и пољопривредне 
зграде недовољно или спорадично користе. Иако није неуобичајено да се такве 
зграде адаптирају за нове намене, или проширују и дограђују, данас се далеко 
чешће граде нове, изузетно велике грађевине, које могу прогутати или засенити 
старије објекте, док старији објекат с временом постаје неугледна руина20. Оно што 
је народна пракса када је реч о објектима стамбене намене на подручју Србије и 
Македоније (иако је знатно истраженија у урбаним и субурбаним просторима него 
у сеоским подручјима), јесте тзв. дивља изградња, која се огледа у принципима 
изградње без добављања грађевинских дозвола, затим у надоградњи и 
адаптацији старих објеката по слободном принципу (вољи власника/станара), 
изградњи грандиозних објеката који су често визуелно примеренији градским 
него сеоским просторима, као и у употреби стилова нетипичних за националне 
просторе (гастарбајтерске виле и хацијенде). Такође, примена савремених 
грађевинских стандарда и коришћење савремених материјала може да доведе 
до губитка традиционалне форме народне архитектуре, губитка аутентичности и 
везе с традицијом и природним окружењем, тј. води негативним тенденцијама у 
одрживом развоју руралних подручја.21 Амбијентална вредност традиционалних 
села се постепено губи, а индивидуалне акције не могу много променити ову 
општеприсутну ситуацију. Савремени процеси сеоског развоја у Србији и 
Македонији спроводе се с превише слободе, без дефинисаних просторних планова 
и стриктних и општепримењивих принципа заштите и очувања амбијенталних и 
културних вредности. Поред тога, лоша инфраструктурна и комунална мрежа, 
социоекономска ситуација, низак ниво едукације, еколошке и културне свести у 
руралним срединама, као и специфични психолошки аспект – довели су до велике 
девастације вредних и репрезентативних објеката народне архитектуре, што 
знатно успорава процес туризмификације руралних простора. 

У савременом фокусу руралног развоја виде се шансе у адаптацији старих 
објеката за туристичке сврхе чиме се за њих проналази одређена функционална 
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алтернатива за стварање додатних прихода. Неискоришћени стамбени и 
привредни објекти могу се наменити за туристички смештај, адаптирати у 
објекте јавне намене као што су етно-музеји и поставке, радионице старих 
заната, места одржавања културних манифестација и слично; односно 
употребити у туристичке или јавне сврхе, у смислу омогућавања угоститељских 
услуга, рекреативних, едукативних или забавних програма. Ови програми 
немају позитивне ефекте само у туристичком смислу већ доприносе и повећаној 
активности, социјализацији и бољем квалитету живота локалних заједница. 
Позивање на значај природног и амбијенталног окружења руралних дестинација 
видљив је готово свуда. Ипак, уочава се конкретан образац развоја руралног 
туризма са усмереном концентрацијом објеката за смештај и туристичке услуге 
управо у зони атрактивног природног или традиционалног амбијента („ефекат 
атрактивног суседства“)22. 

Закључак
Услед дугорочне неповољне социоекономске и политичке ситуације, 

занемаривања села као места живљења, као и општег негирања културе и 
традиције, све је мање села која су задржала свој аутентични изглед, те је 
подизање свести о њиховом значају неопходна и хитна. Процес туристичког 
развоја руралних простора треба консолидовати савременим потребама локалног 
становништва, захтевима за аутентичност сеоског простора, те спроводити 
адекватне подстицаје и подршку у очувању оригиналних објеката народне 
архитектуре и примени традиционалног језика градње у модерној изградњи. Из тог 
разлога треба приступити ревитализацији села и сеоских амбијенталних целина 
по принципима одрживости, комбинујући позитивне аспекте прожимања живота 
на селу, задовољавања потреба локалне заједнице, неговања народне културе 
и развоја сеоског туризма. Мора се навести и чињеница да развој туризма није 
увек прави одговор за сва села, већ је алтернатива која може до одређене мере 
допринети одрживости села. Рурални туризам је одувек био туризам малог обима 
и утицаја, а реални економски ефекти за сеоска домаћинства су минимални, уз 
малу посећеност, изразиту сезоналност и кратак боравак, па само она села која се 
налазе у непосредној близини туристички афирмисаних простора могу очекивати 
значајније економске ефекте.
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МОГУЋНОСТ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА  
КАО МОДЕЛ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Апстракт

Дворци с простора Војводине су репрезентативне, уникатне грађевине, првен- 
ствено подизане у 18. и 19. веку. После Другог светског рата, прелазе у државно, 
а потом у друштвено власништво и од тада је њихов историјски и архитектонско- 
-грађевински значај занемариван. Данас постоји озбиљна претња да се заустави 
и обезвреди сваки покушај ревитализације ових архитектонских објеката, који 
представљају споменике културе. Као једно од решења за заштиту угроженог 
културног наслеђа, у чланку се покреће идеја о примени модела јавно-приватног 
партнерства (ЈПП). Овакав вид финансирања пројеката у јавном сектору постао је 
прихватљив и у Србији токoм претходних деценија. Поред улагања у саобраћајну 
инфраструктуру, ЈПП се појављује и у пројектима социјалне инфраструктуре, као што 
су школе, болнице, музеји и историјски објекти од јавног интереса. 

Дворци Војводине, некада раскошне палате, данас на рубу пропадања, изабрани 
су као посебна категорија културног наслеђа, јер по својој структури, архитектури и 
садржајима могу да буду рестаурирани и реконструисани за вишеструке намене. Циљ 
овог рада је да се дворци истакну као потенцијал за нове културно-туристичке садржаје, 
да се размотри предлог о јавно-приватном партнерству као могућем решењу за смањење 
ризика од пропадања, као и да се подигне свест стручне јавности и становништва о 
значају ових споменика и потреби њихове заштите. Поред приказа појединих двораца 
и дефинисања њиховог тренутног стања, даје се и увид у примере добре праксе, где је 
примењени модел ЈПП помогао у очувању угроженог културног наслеђа. 

Кључне речи: јавно-приватно партнерство, дворци Војводине, споменик културе
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POSSIBILITY OF THE APPLICATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
AS A MODEL FOR PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE

Abstract

Castles from the region of Vojvodina are representative, unique buildings, primarily 
raised in the 18th and 19th centuries. After the Second World War, they switched to state, 
and then to social ownership, and thus their historical and architectural аnd construction 
significance began to be neglected. Today, there is a serious threat to stop and diminish 
any attempt to revitalize these architectural objects that represent cultural monuments. As 
one of the solutions for the protection of endangered cultural heritage, the article launches 
an idea of   implementing the public-private partnership model (PPP). This type of financing 
the projects in the public sector has become acceptable in Serbia over the past decades. 
In addition to investing in transport infrastructure, PPP also appears in social infrastructure 
projects, such as schools, hospitals, museums and important historical objects of public 
interest. The castles of Vojvodina, once luxuriant palaces, today on the verge of decay, 
have been chosen as a special category of cultural heritage, because by their structure, 
architecture and contents can be restored and reconstructed for multiple purposes. The 
aim of this paper is to highlight the castles as potential for new cultural and tourist facilities, 
to consider the proposal on public-private partnership as a possible solution for reducing 
the risk of decay, as well as to raise awareness among the professional public and the 
population about the significance of these monuments and the need for their protection.

In addition to the review of individual castles and the definition of their current state, an 
insight into examples of good practice is given, where the applied model of PPP has helped 
to preserve the endangered cultural heritage.

Keywords: private-public partnership, Vojvodina castles, cultural monuments
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Јавно-приватно партнерство у правном систему 
Поред јавних средстава, како показују искуства бројних европских држава, 

значајну подршку развоју културе може пружити и приватни сектор. Подршка овог 
сектора огледа се и у финансијској партиципацији и његовим укључивањем додат-
но се обезбеђује диверсификација извора финансирања, што јесте општи циљ у 
погледу примереног финансирања културе.1

Јавно-приватно партнерство (ЈПП) је дугорочни уговорни однос између јавних 
и приватних партнера, чији је циљ изградња и/или реконструкција и одржавање јав-
них објеката, у сврху пружања јавних услуга у надлежности јавног партнера. Пред-
ставља једну од мера за стимулисање економског развоја, отварање нових радних 
места и подстицање инвестирања у развој инфраструктурних пројеката, а такође 
омогућава и пружање бољих услуга грађанима. Овакав вид партнерства може се 
применити у различитим секторима (образовање, култура, наука, спорт, здравство 
итд.), јер омогућава специфичну врсту сарадње јавног и приватног сектора,која се 
и по форми и по суштини битно разликује од класичног концепта њихове међу-
собне сарадње.Користи од ЈПП за јавни сектор сагледавају се кроз обезбеђивање 
додатних средстава ван буџета, омогућавање смањења трошкова изградње и по-
већања квалитета услуга, као и кроз убрзање развоја предметног сектора. 

Дугогодишња пракса модела ЈПП у свету показала је следеће предности – ди- 
стрибуција ризика (на начин да се одговорност за одређени ризик додељује парт-
неру који је способнији да ризик надзире и управља њиме); највећа могућа добит 
за јавни сектор коју омогућују ефикасност, стручност, знање, вештина, флекси-
билност и иновативност приватног сектора; очување интегритета пружања јавних 
услуга и доступности јавног добра; преношење стручних знања из приватног у јав-
ни сектор, с циљем јачања професионалног и стручног капацитета јавног партнера 
у реализацији пројекта ЈПП; преношење власништва и управљања на јавни сектор 
након истека периода уговора (концесије). Такође, пракса из развијенијих земаља и 
земаља региона показује и одређене недостатке: недостатак политичке подршке за 
пројекте ЈПП, недовољан број потенцијалних инвеститора због економске ситуације 
и још увек прилично компликована административна процедура за пројекте ЈПП.

У Републици Србији јавно-приватно партнерство је тек однедавно регулисано 
доношењем Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама.2 Иако је овим 
законом регулатива овог партнерства заокружена, оно још увек, у извесном сми- 
слу, представља непознаницу, посебно у секторима који нису везани за грађеви-
нарство и инфраструктуру. 

Јавно-приватно партнерство у области заштите  
културног наслеђа

Јавно-приватно партнерство у области заштите културног наслеђа има 
дугогодишњу праксу у свету. Основни принципи који важе за пројекте ЈПП у 
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области инфраструктуре примењују се и на заштиту културног наслеђа, с тим што 
се прикључује једна важна друштвена компонента, значајнија од финансијске, 
а то је очување културне баштине. Циљ партнерства је и да обезбеди додатну 
вредност локалном становништву, тако што ће приватни партнер одређено 
културно добро (објекат) ставити у нову функцију и комерцијализовати га, 
поштујући услове и мере техничке заштите. Модел ЈПП у области културног 
наслеђа до сада је коришћен углавном у областимадигитализације документације 
о културном наслеђу,онлајн приступа и дигиталног чувања,очувања непокретне 
баштине иуправљања културним услугама.3

У случају када Европска унија финансира пројекте потребно је формирати 
конзорцијум јавних и приватних партнера који би био полазна тачка за 
вишегодишња партнерства када се заврши период финансирања ЕУ. Овакви 
пројекти су битни као подршка имплементацији политике Европске уније у области 
културне баштине, а од значаја су и за социјалну кохезију и европски идентитет.4

Јавно-приватно партнерство у области културе има упориште и у Стратегији 
развоја културе Републике Србије.5 Између осталог, у Стратегији се указује на 
мањкавост правног оквира који регулише начин финансирања културе. Управо се и 
предвиђа „доношење нових закона у областима које нису адекватно правно уређене 
(културног наслеђа, археологије, архива, музеја, позоришта, кинематографије 
итд.)“. Према истом документу, побољшање у домену финансирања културе се 
очекује и кроз подстицање јавно-приватног партнерства, предузетништва у области 
културе и учешћа актера из Србије на међународним конкурсима (којима се 
финансира ова област). Мере подстицања јавно-приватног партнерства у области 
културе су пре свега јачање сарадње министарства надлежног за културу у домену 
развијања кооперативности јавног и приватног сектора (организовање стручних 
скупова на којима би се вршила едукација у установама културе о могућностима 
које пружа концепт јавно-приватног партнерства), као и подстицање заједничких 
пројеката јавног и приватног сектора у области културе. Затим, промена Закона о 
порезу на добит правних лица6, којим би се створила могућност пореских олакшица 
за улагање у културу, а да би се улагања приватног сектора више користила у 
пракси. И на крају, јачање свести о важности културе за друштво и његов развој, уз 
приближавање јавности постојећих подстицајних одредби,што се нарочито односи 
на Закон о задужбинама и фондацијама7, чији је циљ оживљавање дуге и лепе 
традиције задужбинарства у Србији.8

Искуства из скромне праксе јавно-приватног партнерства у Србији у домену 
културе указују на проблеме до којих долази код одређеног броја објеката 
баштине због нерешеног власништва над културним наслеђем, и тешкоће на које 
наилазе потенцијални инвеститори услед посебних услова и мера заштите које 
се односе на културна добра. Сметње изазива и то што заинтересоване стране 
(stakeholders) недовољно познају законске могућности, као и још увек неубедљива 
маркетиншка презентација правих могућности ревитализације културних добара.
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Од 2003. године Србија учествује у Регионалном програму за културно и 
природно наслеђе Југоисточне Европе. Од 2008. године једна компонента овог 
програма прерасла је у Љубљански процес, док је 2011. године отпочео наставак 
пројекта под називом Љубљански процес II – Рехабилитација нашег заједничког 
наслеђа9. Један од значајних резултата овог пројекта јесте израда Приручника за 
израду и имплементацију бизнис плана у области рехабилитације непокретних 
културних добара. Указује се на примере ЈПП из непосредног окружења, а дају 
си и препоруке како да се овај модел више примени у области очувања културног 
наслеђа у Србији.10

Метод due diligence
Метод који би помогао како приватном тако и јавном сектору у дефинисању 

правилних односа будућег јавно-приватног партнерства јесте due diligence.11 Овај 
метод у Србији постаје веома примењиву приватном сектору у процесу откупа, 
приватизације или сродне активности у односу на простор, објекат или привредни 
субјекат. Due diligence метод је део процеса пословне трансакције и служи 
откривању релевантних информација при обављању одређене трансакције, 
свеобухватном сагледавању и формирању коначне одлуке и процене корака 
за будућност. Обе стране (приватни и јавни сектор) могу да наруче израду due 
diligence анализе како би дошли до веродостојних података о вредности онога 
чиме располажу и у шта улажу финансијска средства.

У области заштите непокретних и покретних културних добара, due diligence 
показује задовољавајуће резултате. Тако је, на пример, у Аустралији на снази 
закон који налаже инвеститору, који претвара велике комплексе земљишта 
у грађевинско земљиште (који су традиционално били у поседу домородаца 
Абориџина и представљају заштићено културно-историјско подручје),обавезу да 
спроведе процедуру due diligence, за коју постоје званична законска упутства.12 
Нама ближи пример је из Италије, где је америчка компанија American Carlyle 
Investment Group спровела due diligence приликом решавања судбине Виле 
Манцони (Villa Manzoni) у близини Рима, изграђене 1928. године, према нацртима 
архитекте Арманда Брасинија [Armando Brasini] за грофа Манцонија. Простор у 
којем се вила налази под заштитом је као археолошко, историјско, архитектонско 
и еколошко подручје.13

Примери добре праксе ЈПП у области заштите  
културног наслеђа 

Пројекат рестаурације више објеката Старог базара у Ђирокастри (Албанија) 
спровела је Ђирокастра Фондација (Gjirokastra Conservation and Development 
Organization, GCDO), у периоду 2008–2013. године, и представља успешан 
пример јавно-приватног партнерства. Ђирокастра Фондација и власници објеката 
су ујединили снаге и осигурали средства за рехабилитацију девастираног језгра 
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града. Градско језгро, концентрисано око џамије изграђене средином 18. века, 
чини 1.200 камених кућа, међу којима је тешко наћи две идентичне. Већина је 
саграђена у 17. и 18. веку – 56 кућа спада у прву категорију заштићених споменика, 
а 540 у другу.14 Власници су пристали да уступе право коришћења објеката 
Ђирокастра Фондацији на одређено време, пруживши јој могућност да осигура 
повраћај инвестиција за рехабилитацију. Фондација добија право на коришћење 
објеката у којима се отвара Центар за занатство, где се, кроз подизање свести и 
обучавање младих, негују традиционални занати. Центар је отворен 2010. године, 
у њему се обучило 50 занатлија, а Фондација је имала задатак да управља 
Центром без обавезе плаћања закупа до 2013. године. Све стручне послове током 
процеса рестаурације објеката водио је Институт за споменике културе Албаније, 
у сарадњи с невладином организацијом CHWB (Cultural Heritage without Borders).15

Грејнџер Таун (Grainger Town) је насеље у Њукаслу (New Castle) у Енглеској, 
из прве половине 19. века, од око 36 хектара, са 640 зграда, од којих је чак 40 
одсто под заштитом државе. Године 1996. град Њукасл је израдио пројекат 
Стратегије рестаурације града и расписао тендер за јавно-приватно партнерство. 
Склопљен је уговор о партнерству и основан инвестициони фонд. Као приватни 
партнер Grainger Town Partnership је у реконструкцију града уложио око 160 
милиона фунти, а јавна управа града око 39 милиона. Пројекат је допринео да 
готово пусто насеље поново оживи и даље се развија.16

Ревитализација зграде жупаније у Вараждину, која је урађена 2006. године, 
први је пример јавно-приватног партнерства у Хрватској.17 Палата Вараждинска 
жупанија изграђена је1768. године у рококо стилу, по пројекту бечког архитекте и 
градитеља Јакоба Ербера [Jacobus Erber]. Главна реконструкција почела је 2006. 
године, након обезбеђења потребних средстава применом ЈПП модела. Партнери 
су били компанија Метеор – Приватно партнерство д. о. о. и Вараждинска 
жупанија, као представник јавног сектора. Компанија Метеор је финансирала 
реконструкцију (око 1,2 милиона евра) и спроводиће одржавање објекта у периоду 
од 20 година, док Жупанија плаћа Метеору месечни закуп којим се покривају 
трошкови текућег одржавања.18

У циљу проширења изложбеног простора, намењеног за Хрватски хисторијски 
музеј, град Загреб је 2007. године купио зграду некадашње Творнице духана 
„Загреб“ од приватне компаније Адрис група д. д. Зграда је саграђена 1881. 
године, према пројекту архитекте Руперта Мелкуса [Rupert Melkus]. Фабрика 
дувана је једини сачувани објекат индустријске архитектуре у Загребу из 19. века 
и заштићен је као споменик културе индустријског наслеђа. У оквиру ЈПП уговора, 
Адрис група је изградила два нова тракта фабрике као модеран пословни простор, 
заједно с подземном гаражом на два спрата. Подземне етаже биће делимично 
коришћене и за смештај архива Музеја. Прелиминарни трошкови реконструкције 
објекта за потребе Музеја износе око 17 милиона евра, а дужина трајања уговора 
о партнерству износи 27 година.19
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Успешан пример јавно-приватног партнерства у Словенији јесте реконструкција 
дворца Стрмол у Рогатецу, који се у писаним изворима први пут спомиње 1436. 
године. Дворац је проглашен спомеником културе 1990. године и постепено је 
обнављан средствима општинског и државног буџета. У току 2002. године укључила 
су се два приватна инвеститора, која су закључила јавно-приватно партнерство. 
Обнова дворца трајала је осам година и завршена је 2019. Партнери за овај пројекат 
били су Општина Рогатец, Министарство културе Словеније, јединица Завода за 
заштиту културног наслеђа Словеније из Цеља, као јавни сектор, и две приватне 
компаније које су уложиле део средстава у вински подрум и ресторан у дворцу.20

Следећи пример, такође из Словеније, односи се на јавно-приватно парт- 
нерство остварено приликом реконструкције средњoвековног дворца Рихемберк из 
13. века у Новој Горици. Грађен је у стилу романике с касније придодатим готичким 
елементима. У Другом светском рату био је готово потпуно разорен, а касније само 
делимично реновиран. У оквиру пројекта Натура 2000. проглашен је спомеником 
културе од националног значаја и у поседу је општине од 2013. године. RESTAURA 
Local Stakeholders Group – интересна групација приватних субјеката, организована 
као фондација, кроз заједничко улагање с јавним сектором, реновирала је замак 
после 10 година радова. Данас се у замку одвијају културни, туристички и слични 
програми, а у неким његовим деловима одржавају се конференције и остале 
сродне комерцијалне активности.21

Иако пионирски примери из региона, као и увелико развијен модел ЈПП у области 
заштите културног наслеђа у свету, дају позитивне резултате, овај механизам 
укључења приватног сектора се у Србији још увек тешко пробија. Разлози за то су 
наведени, али их првенствено треба тражити у још увек недовољно развијеној свести 
о значају сагледавања и заштите културног наслеђа и перманентном недостатку 
финансијских средстава. Интензивирање овог модела би свакако растеретило по 
традицији скроман буџет Републике Србије намењен за културу.

Први пример јавно-приватног партнерства у Србији реализован је у пројекту 
Дигитализовано наслеђе ГОВОРИ – Новосадско културно благо на сајтовима и 
мултимедијални водич Oroundo (Oroundo).22 Пројекат представља дигитализацију 
збирке Музеја Војводине. Посреди је мултимедијални водич на пет језика (српски, 

Слика 1. Дворац Рихемберк у Новој Горици, Словенија (извор: https://kraji.eu/slovenija/grad_rihemberk/slo);
Ђирокастра, Албанија; Дворац Стрмол у Рогатецу, Словенија (извор: Wikipedia)
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енглески, немачки и језици националних мањина – мађарски и словачки), који је 
настао сарадњом Музеја Војводине, Историјског музеја Србије и Завода за заштиту 
споменика културе града Новог Сада, као представника јавног сектора, и приватне 
компаније Oroundo. Пројекат је реализован 2017. године. Иако скроман у свом 
домену, пројекат је важан јер доприноси повећању видљивости и доступности 
културног наслеђа, кроз примену информационо-комуникационих технологија, а у 
исто време пружа пример добре праксе другим установама културе. 

Најуспешнији пример ЈПП је породична кућа Јеврема Грујића, чији су 
власници приватна лица, Грујићеви потомци. Објекат је 1961. године први на 
територији Београда стављен под заштиту државе, као споменик културе од 
великог значаја. Да би се постигло правилно и одрживо управљање овим здањем, 
било је неопходно ускладити интересе приватног и јавног партнера. Музеј 
српске историје, уметности, дипломатије и авангарде отворен је 2015. године и 
представља значајан допринос културном животу Београда. У организационој 
структури управљачку функцију и функцију руковођења имаће потомци Јеврема 
Грујића кроз Удружење грађана Шећеровић-Цонић, док је извршна функција 
поверена стручним лицима – кустосима, конзерваторима, менаџерима у култури 
из релевантних институција – Завода за заштиту споменика културе града 
Београда и Централног института за конзервацију.23

Заштита двораца Војводине кроз модел ЈПП 
У периоду привредног процвата Аустроугарске монархије имућни 

земљопоседници с подручја Војводине радо су пресликавали стил живота на 
двору, па је тако подизан низ објеката грађен по узору на царску архитектуру. Прве 
грађевине ове врсте северно од Саве датирају из 18. века и њихова градња траје 
све до краја 19. века. Дворци с простора Војводине су репрезентативне, уникатне 
грађевине намењене првенствено за одмор. Последњих деценија, ови дворци су 
добили заслужену пажњу. Завршетак Другог светског рата с променом државног 
уређења доноси и промене у власничким односима. Дворци прелазе у државно, 
а потом у друштвено власништво. Њиховој девастацији, поред осталог, допринео 
је и хаотичан послератни период када су, због своје лепоте, ексклузивности и 

Слика 2. Дом Јеврема Грујића у Београду, спољашњи изглед  
и унутрашњост Музеја (извор: Wikipedia)
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вредних артефаката, за нове политичке структуре постајали лак плен. У великом 
броју, функционално и наменски претварани су у управе пољопривредних добара 
или васпитно-образовне установе, хотелско-угоститељске објекте, па чак и у 
радничке станове. 

Дворци Војводине24 представљају адекватну категорију споменика културе 
на којима би модел ЈПП био примењив из више разлога – налазе се углавном 
у насељеним местима или у њиховој непосредној близини, поседују парковске 
површине, већином су пространи и празни, удобни приземни простори, идеални 
за туристичке садржаје или активности невладиног сектора. Дворци који су у 
релативно добром стању, који су релативно скоро реконструисани и годинама 
имали одређену намену, погодни су за угоститељске или музејске садржаје,на 
пример Дворац Дунђерски у Челареву, Дворац Соколац код Новог Бечеја и 
Дворац Шлос у Голубинцима, док би пројекте за будуће рестаураторске кампове 
образовног карактера требало предвидети за оронула и напуштена здања – 
Дворац Шпицер у Беочину, Каштел Фернбах у Алекси Шантићу, Мали дворац 
Лазаревић у Великом Средишту...

За потребе будућих учесника у процесу јавно-приватног партнерства било 
би корисно приредити свеобухватни каталог појединачних двораца на простору 
Војводине који би задовољавали критеријуме да буду објекти у потенцијалном 
партнерском односу. Каталог би се односио на дворце у државном и у приватном 
власништву и требало би да садржи следеће податке: назив дворца, место, име 
титулара, година настанка, катастарска парцела, техничка документација, фото-
-документација, стање објекта, тренутна намена објекта, иницијатива за обнову/
пренамену, оквирни буџет. Да би се помогло како приватном тако и јавном сектору 
да слободније улазе у концесионе односе, треба применити модел due diligence, 
приликом вредновања културног наслеђа и дефинисања fair play односа будућих 
партнера, јер примери из света показују успешну примену овог модела код уговора 
о ЈПП. Перспектива будућих пројеката ревитализације који се заснивају на јавно-
-приватном партнерству зависи и од неопходних организацијских побољшања у 
културном сектору, даљег поједностављивања процедуре ЈПП и од политичке 
подршке која је изузетно важан сегмент за успех будућих пројеката.

Слика 3. Каштел Фернбах у Алекси Шантићу (извор: Wikipedia); Мали дворац Лазаревића  
у Великом Средишту и Дворац Шпицер у Беочину (извор: П. Марјановић)
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У претходним поглављима, поред позитивних примера примене јавно-
-приватног партнерства из света и региона, дат је правно-институциoнални 
оквир који би омогућио да се, у овом случају, дворци Војводине укључе у 
одрживи процес заштите, који би увођењем овог модела дао допринос њиховом 
очувању и одржавању и представљао истински изазов за заинтересоване стране 
(stakeholders). Дворци Војводине, како пише Бранка Кулић, „у каприциозности 
сопственог трајања“, заузимају посебно место у хијерархији културног наслеђа 
због архитектуре, аутентичности и драгоцене нематеријалне баштине коју носе. 
Њихово спасавање и рестаурација треба да обезбеде вишеструке могућности за 
будуће намене и да нам помогну да сачувамо вредне фрагменте прошлости.

Слика 4. Дворац Соколац код Новог Бечеја; Дворац Дунђерски у Челареву  
и Дворац Шлос у Голубинцима (извор П. Марјановић)

Слика 5. Дворац Соколац код Новог Бечеја; Двoрац Рохонци, Бисерно острво – Нови Бечеј;  
Дворац Бајер у Бочару; Каштел Бајић у Бочару (извор: цртеж арх. А. Станојловић)

Табела 1: Прелиминарни предлог изгледа каталога

Назив 
дворца

Место 
– општина

Година 
изградње

Власни- 
штво

Степен 
заштите

Функција Некадашњи изглед Данашњи  
изглед

Дворац 
Хертеленди 
– Бајић

Бочар  
– Нови Бечеј

Почетак 
19. века

Држава 
Србија

Споменик 
културе Напуштен

Дворац 
Kaрачоњи

Ново 
Милошево  
– Нови Бечеј

1842. Држава 
Србија

Споменик 
културе 
од великог 
значаја

Напуштен
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Дворац 
Гедеона 
Рохонција

Бисерно 
острво – 
Нови Бечеј

Крај 19. 
века

Држава 
Србија

Споменик 
културе 
од великог 
значаја

Напуштен

Дворац  
Зако

Бајша  
– Бачка 
Топола

1818. Држава 
Србија

Споменик 
културе 
од великог 
значаја

Изгорео 
2000. 
године

Дворац 
Јагодић

Стари  
Лец – 
Пландиште

1835. Држава 
Србија

Споменик 
културе 
од великог 
значаја

Напуштен

Дворац 
породице 
Сервијски

Нови 
Кнежевац  1782.  Држава 

Србија

Споменик 
културе 
од великог 
значаја

Затворен 

Напомене
1 Priručnik o politikama, INTERREG Forget Heritage, Dokument D.T1.4.1. Central Europe, 2011, 31.
2 Службени гласник РС, број 88/2011, 15/2016 и 104/2016.
3 Bachi, V. et al.: Public Private Partnership Guidelines for Cultural Heritage, Richie Resources, Pisa, 

2016, 20–22.
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Richie Resources, Coventry, 2016, 15–18.
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УПРАВЉАЊЕ КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ КАО ПОДСТИЦАЈ  
УРБАНОМ РАЗВОЈУ И ИНКЛУЗИЈИ МЛАДИХ  
– ПРИМЕР СМЕДЕРЕВА, СРБИЈА

Апстракт

У раду су приказани резултати истраживачког пројекта у оквиру мастер програма 
Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету у Београду. Мастер пројекат је 
рађен под окриљем DANUrB пројекта у оквиру INTERREG Danube програма Европске 
уније. Основна тема мастер тезе је била Јачање културног идентитета на подручју 
Дунава, а специфична тема студија Инструменти управљања интегралним урбаним 
развојем. Полигон за израду мастер рада 2018. године била је територија Града 
Смедерева, где је питање заштите, очувања и коришћења наслеђа од изузетног 
значаја. Такође, тема заштите културног наслеђа препозната је и као један од 
стратешких приоритета урбаног развоја у Стратегији одрживог и интегралног урбаног 
развоја Републике Србије до 2030. године.

Рад ће приказати основну проблематику управљања заштитом културног 
наслеђа те могућностима његове пренамене и прилагођавања савременим 
потребама урбаног развоја. Истакнут је значај интегралног приступа, политика 
урбаног развоја и нових управљачких инструмената у циљу бољег коришћења 
потенцијала градитељског наслеђа као значајног урбаног капитала. Други део 
рада ће се усмерити на приказ резултата мастер пројекта, где се уз помоћ нових 
инструмената управљања интегралним развојем територије културно наслеђе, 
посебно културна добра под претходном заштитом, не само штите већ користе као 
основ за подстицање урбаног развоја и решавање социјалних проблема с посебним 
фокусом на социјалну инклузију младих. 

Кључне речи: градитељско наслеђе, инструменти управљања урбаним развојем, 
ревитализација, социјална инклузија, локални развој
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CULTURAL HERITAGE GOVERNANCE AS AN INCENTIVE TO  
URBAN DEVELOPMENT AND SOCIAL INCLUSION OF YOUTH 
– THE CASE OF SMEDEREVO, SERBIA

Аbstract

This paper will present results of the research project carried out of the Master Program 
Integral Urbanism at the Faculty of Architecture, University of Belgrade. The master project 
was carried out as a part of “DANUrb“ project within the INTERREG Danube EU Program. 
The main topic of the master project was “Strengthening the cultural identity in the Danube 
region“, and specific thematic field of the studio was “Instruments for Integrated Urban 
Development“. In the year 2018, polygon used for in field research for the master thesis 
was the territory of the City of Smederevo, where the issue of the preservation, protection 
and regeneration of cultural heritage is from a great interest. Moreover, the improvements of 
the development and management of cultural heritage are outlined as one of the strategic 
directions in The Sustainable and Integrated Urban Development Strategy of the Republic 
of Serbia until 2030 (Draft, 2018).

This paper will present the main governance issues related to the development 
of cultural heritage, possibilities for reuse and new activities and adaptation to the 
contemporary demands of urban development. It outlines the importance of an integrated 
approach, planning policies and new governance instruments for more efficient use of 
potentials that cultural heritage has as valuable urban capital. The second part will focus on 
results of master project research and use of instruments for governing the integral territorial 
development which provides not only the preservation and protection of cultural heritage 
(especially buildings, units of construction and urban heritage, which are not protected as 
cultural goods) but as a basis for strengthening urban development and resolution of social 
issues with focus on social inclusion of young people.

Keywords: cultural heritage, instruments for governing urban development, revitalisation, 
social inclusion, local development
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Увод 
Овај рад ће се фокусирати на актуелне и алтернативне мере за смањење 

ризика у управљању културним наслеђем у Србији и његовим потенцијалом за 
подстицање локаног урбаног развоја. Циљ рада је да, у контексту савремених 
ризика и проблема у заштити и обнови градитељског наслеђа, прикаже нове 
управљачке инструменте неопходне за ефикасну интеграцију и активирање овог 
значајног урбаног капитала који поседују градови Србије, као и његово укључивање 
у креирање локалних развојних стратегија и пројеката.1 Такође, у раду се истиче 
да мере активне заштите градитељског наслеђа и његово сагледавање на нивоу 
планирања урбаног развоја и доношења стратешких одлука могу да служе као 
основ и полигон за решавање растућих локалних и националних социјалних 
проблема. 

Културно наслеђе – значај, проблеми и потенцијали у контексту 
Европе и Србије

Културно наслеђе представља велики ресурс и потенцијал као урбани капитал, 
како на локалном тако и на националном нивоу. Последњих деценија оно посебно 
добија на значају при формирању политика урбаног развоја на међународном нивоу, 
и у контексту Србије.2 Још од најранијих докумената и повеља, које су дефинисале 
вредности и потенцијале градитељског наслеђа као културног, духовног наслеђа  
– културно наслеђе се препознаје и као значајан урбани капитал који може да се 
користи за подстицање локалног економског развоја. Овај потенцијал одсликава и 
чињеница да је 2018. година у Европи проглашена за Европску годину културног 
наслеђа, где се посебно истиче неопходност одрживог управљања културним 
наслеђем и његова улога у урбаном развоју, подстицању локалне економије и 
значају за унапређење квалитета живота заједнице. Следећи подаци релевантни 
за земље чланице ЕУ говоре у прилог томе: преко 300 000 људи у ЕУ је запослено 
у сектору културног наслеђа; 7.800.000 послова у ЕУ је индиректно везано за 
наслеђе; 68% Европљана тврди да постојање културног наслеђа утиче на њихов 
избор дестинације за одмор; за сваки директан посао, сектор наслеђа производи 
26,7 индиректних послова.3

Ради афирмисања интегрисаног приступа у заштити и управљању културним 
наслеђем, дефинисано је и 10 европских иницијатива за Европску годину 
културног наслеђа у четири тематске области – укључивање, одрживост, 
заштита и иновације. Међу њима су посебно значајне иницијатива 3: Млади за 
наслеђе: млади доносе нови живот наслеђу, и иницијатива 9: Сви за наслеђе: 
подстицање социјалних иновација и партиципације грађана и јавности.4 
Наслеђе се овде сагледава не само као физичка структура коју је неопходно 
заштитити, прилагодити новој намени и активирати – већ и као значајан ресурс 
у интегралном приступу урбаном развоју, који се повезује с решавањем растућег 
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проблема социопросторне сегрегације. Овај приступ је подржала Европска 
унија кроз УРБАКТ (URBACT) програм за размену и учење, у оквиру којег су 
финансирани многобројни пројекти који применом интегралног приступа решавају 
неке од основних проблема урбаног развоја.5

1.1 Управљање културним наслеђем у Србији – проблеми, ризици и 
алтернативне мере 

Тема бољег управљања културним наслеђем релевантна је и за контекст 
Србије која се суочава с недостатком институционалних и финансијских 
капацитета, али и неразвијеним инструментима за подстицање одрживог урбаног 
развоја и привлачење инвестиција, који би омогућили адекватно управљање 
градитељским наслеђем. Значајно је напоменути да је захваљујући Стратегији 
одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године (у 
даљем тексту СОИУРРС) ова проблематика препозната на националном нивоу. 
Културно и градитељско наслеђе је дефинисано као једно од шест приоритетних 
подручја просторне интервенције, која су националном политиком дефинисана као 
програми за подршку урбаном развоју.6 Програми обухватају разне форме урбане 
и просторне интервенције и трансформације (пре свега, физичку обнову делова 
урбаног насеља – централне урбане зоне, четврти, зона, блокова, периферних 
подручја, комплекса, градитељских целина или улица), различите процесе и 
захвате који ће се остваривати паралелно с економским развојем урбаних насеља, 
стварањем радних места, општим социјалним прогресом (социопросторним 
везама, структурама, инклузијом) и побољшањем квалитета, идентитета и 
ефикасности урбане средине, укључујући прилагођавање за потребе унапређења 
еколошке резилијентности урбаних насеља. Стратегија опредељује националне 
програме као усмеравајуће за локалне стратегије интегралног урбаног развоја 
(СИУР), кроз које се дефинишу приоритетни пројекти.

Наиме, анализа стања урбаног развоја у Србији обухватила је и тему културног 
наслеђа и урбане културе. Препозната је недовољна заступљеност теме културне 
баштине у пракси просторног и урбанистичког планирања, као и доминација пасивног 
режима заштите, упркос чињеници да – услед примене строгих правила заштите  
– велики број објеката пропада. Идентификован је и значајан број објеката под 
претходном заштитом, који представљају посебну проблематику, јер не постоје 
адекватни финансијски механизми који би зауставили даљи процес њихове 
девастације и подстакли њихову ревитализацију. Пасивност локалних самоуправа 
и недовољно учешће јавности су такође карактеристичне појаве када се говори о 
планирању у заштићеним зонама.7

И Нацрт стратегије развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027. такође 
указује на значај градитељског наслеђа и тема јачања институционалног оквира, 
обезбеђивања основа за коришћење културног наслеђа као ресурса привредног и 
друштвеног развоја, подизања свести грађана и подстицања сарадње различитих 
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актера, који захваљујући различитим капацитетима могу да допринесу ефикаснијој 
заштити, ревитализацији и коришћењу.8

1.2 Инструменти управљања урбаним развојем – интеграција културног наслеђа 
у политике урбаног развоја

Разматрајући алтернативне мере заштите и управљања културним 
наслеђем као значајним урбаним капиталом неопходно је дати кратак осврт 
на актуелне промене у управљању урбаним развојем у Србији. Суочено с 
процесима глобализације, јачањем оријентације ка тржишту, као и захтевима за 
демократизацију и већу транспарентност процеса одлучивања под утицајем ЕУ, 
као и општим сиромашењем и растућим социјалним проблемима у градовима 
– планирање урбаног развоја се спроводи у условима опште комплексности 
и неизвесности, иако с циљем обезбеђивања одрживог и интегралног развоја 
градова. У таквим условима локалне самоуправе се суочавају с проблемом 
дефинисања визије будућег урбаног развоја и имплементације стратешких 
циљева, као и с недостатком финансијских средстава. Ове потешкоће 
одсликавају се у Србији, која је извршила транзицију са социјалистичког на 
тржишно оријентисани модел. Ове процесе прате појаве као што су: дерегулација, 
узурпација јавног земљишта, губитак урбаног идентитета, нелегална градња, 
неконтролисани урбани раст и пораст ризика од социјалне искључености и 
сиромаштва.9 И локалне и националне институције се суочавају с притисцима да 
„ухвате“ токове капитала и растући утицај различитих актера који учествују и утичу 
на урбани развој. Ово указује да је традиционални модел планирања недовољно 
делотворан („превазиђен“) и да је неопходан развој нових инструмената 
с циљем подстицања локалног развоја.10 Новија истраживања указују да је 
за локални контекст неопходна примена и традиционалних и савремених 
управљачких инструмената, то јест њихова комплементарност.11 У искораку 
са социјалистичког на тржишни модел планирања, српска насеља и културна 
баштина представљају значајан полигон за проверу и контекстуализацију нових 
инструмента управљања урбаним развојем.12

Док су заштита јавног интереса и друштвено благостање били карактеристични 
за урбанистичку праксу у претранзиционом режиму,13 тренутни приоритет градова 
и општина у Србији јесте подстицање локалног економског развоја и привлачење 
инвестиција.14 Празни локални буџети, маркетиншки приступ и дерегулација, 
усложњавају питање управљања урбаним развојем. Све ово води закључку да 
је неопходна трансформација самог планског система и развој нових механизама 
за стимулацију инвестиција.15 Процес транзиције од централизованог система 
и рационалног планирања, карактеристичног за социјалистички период, на 
децентрализовани, колаборативни систем планирања, где се промовишу 
стратешки и интегрални приступ, праћен је и снажним утицајем међународних 
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организација и агенди на обликовање политика урбаног развоја у Србији. Важно 
је препознати да, у процесу придруживања ЕУ, градови и општине у Србији 
добијају могућност подстицања локалног урбаног развоја уз финансијску подршку 
међународних актера (банке, ЕУ програми и пројекти итд.), али и могућност 
размене знања и искустава.

Комплексност урбаног развоја, који обједињује учешће многобројних 
актера на различитим нивоима управе и територија, и који склапају различита 
партнерства, довела је до новог концепта урављања на више нивоа (енг. multilevel 
governance) и афирмисања интегралног приступа урбаном развоју. Заснива се на 
партиципацији и мрежама, приступу „одоздо нагоре“', интервенцијама институција 
и социјално иновативним пројектима. Подстиче се економска компетиција, 
социјална инклузија и партиципација, одрживост заједница, као и унапређење 
животног окружења и квалитета живота.16 Овај приступ је промовисан и у Србији 
кроз програме и пројекте међународне сарадње (GIZ и UN-Habitat), а одговарајући 
стратешки оквир је добио у Стратегији одрживог и интегралног урбаног развоја 
Републике Србије до 2030. године, којом се управљање урбаним развојем 
дефинише као један од пет стратешких праваца урбаног развоја.

1.3 Проблем социјалне неједнакости и инклузије младих у развоју градова

Динамика економског развоја градова доноси нове могућности, али је 
истовремено и узрок неједнакости и социјалне искључености одређених рањивих 
група заједнице.17 Трансформација начина организације државе и управљања, 
посебно померање основе запошљавања, излажу опасности од социјалне 
искључености све оне који не могу да се прилагоде новим потребамa тржишта. 
Ове макроекономске и микрополитичке развојне промене се одражавају на 
капацитете локалних актера у формирању новог институционалног оквира 
и модела управљања градовима, и утичу на доступност услуга различитим 
социјалним групама. Постојеће институције само делимично обезбеђују инклузију 
кроз социјалне мреже и партиципацију.18

Важно је нагласити да је социјална интеграција утемељена у интеграцији 
на тржишту рада и да проблем пораста броја незапослених, међу којима велики 
проценат заузимају млади, знатно утиче на пораст социјалних неједнакости у 
градовима. Поклапајући се с променама на тржишту, урбане трансформације воде 
до пораста неравноправности и сегрегације различитих група у оквиру градског 
живота, јер опадање прихода директно утиче на њихове могућности за учешће у 
заједници.19 Посматрани у овом контексту, подаци Европске уније, према којима 
је у Србији 2,7% младих, узрасне доби од 15 до 29 година, угрожено ризиком 
од сиромаштва – намећу тему инклузивног развоја градова као стратешки 
приоритет. Два кључна фактора су неопходна у решавању овог проблема: 
политике за инклузивни урбани развој на више нивоа и развој сета механизама 
и институција, који ће операционализовати инклузивност кроз партиципативни 
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начин креирања политика, одговорност, уједначену доступност услуга и препознату 
улогу националних и локалних власти у постизању инклузивног раста.20

Стратегијом одрживог и интегралног урбаног развоја Србије дефинисано је 
интегрисање мера: економског развоја, уређења урбаних насеља, уређења културне 
баштине и културе, друштвеног благостања и управљања урбаним развојем.21

Резултати истраживачког пројекта мастер тезе, где је полигон био град 
Смедерево, дају пример како праћењем европских политика урбаног развоја, 
националне политике одрживог и интегралног урбаног развоја и применом 
нових инструмената за подстицање урбаног развоја, са ослонцем на локалним 
потенцијалима културног наслеђа – могу да воде унапређењу социјалног положаја 
младих и креирању инклузивних одрживих градова. 

Студија случаја – Смедерево, европска престоница младих 
Смедерево се суочава са свим претходно поменутим проблемима управљања 

урбаним развојем карактеристичним за контекст Србије, али и са одређеним 
специфичностима. Посебан потенцијал града представља његов положај на 
траси европског коридора VII – Дунав, што омогућава лакши приступ европским 
фондовима, склапање партнерстава и учешће у европским програмима и 
пројектима, као део области која је покривена Европском стратегијом за Дунавски 
регион. Градитељско наслеђе представља значајан део територијалног капитала 
града који тренутно има преко 200 објеката под претходном заштитом, чији су 
капацитети и потенцијали недовољно искоришћени.22 Са друге стране, Смедерево 
карактеришу озбиљни социјални проблеми. Према подацима Националне службе 
за запошљавање, 33,37% од укупног незапосленог становништва у Смедереву 
чине особе доби од 15 до 29 година. Проблем младих додатно је отежан 
чињеницом да Канцеларија за младе нема адекватне капацитете да озбиљније 
подржи развој младих, као и да не постоји локална стратегија која се посебно бави 
питањем младих и њихове инклузије. Ограничен локални буџет за улагања у развој 
младих намеће потребу за тражењем нових модела и инструмената за подстицање 
њиховог запошљавања и активирање неискоришћеног урбаног капитала. У 
конкретном случају то су препознати објекти под претходном заштитом. 

Решење мастер пројекта се заснива на активној улози локалне самоуправе у 
креирању развојних политика, програма и пројеката и њихово везивање за доступне 
изворе финансирања, како на националном тако на међународном нивоу.23 Резултат 
мастер пројекта је каталог са 12 развојних пројеката.24 Циљ је подстицање локалног 
одрживог развоја применом алтернативних мера управљања градитељским 
наслеђем, већом инклузијом младих кроз подстицање социјалног предузетништва 
заснованог на локалним капацитетима и везивањем за реалне изворе финансирања. 
Предложено решење је обухватало следећих 12 развојних пројеката, осмишљених 
у оквиру формулисане визије Смедерево – европска престоница младих: Европски 
центар за развој младих, Музеј и галерија вина, Сајам креативних занимања „Кул 
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ПОСАО“, Ресторан и продавница локалних производа, „Coworking“ простори и 
бизнис-центар, Атеље „Сваштара“, Хостел за младе, Smart culture парк, Дигитална 
платформа „Добра комуникација“, Дигитална платформа „Y град“, Туристичка 
омладинска организација, Смедеревска пракса (слика 1).

Сви предложени пројекти имају за циљ да подстакну запошљавање и развој 
младих. Усмеравају се на активности, то јест намене за рад младих, њихово 
запошљавање и развој, као и јавне намене које интегришу културу и примену 
савремених информационих технологија. Све се „смештају“ у објекте, који су 
културна добра под претходном заштитом, чиме се, кроз пренамену, утиче на 
боље коришћење недовољно искоришћених објеката – урбаних потенцијала. 
Кроз подршку социјалном предузетништву и активирање постојећих просторних 
капацитета објеката под претходном заштитом, унапређује се инклузија младих у 
друштво и свеукупни квалитет живота, како младих тако и шире локалне заједнице

Носилац пројекта, дефинисан предложеним решењем, јесте град Смедерево 
– Канцеларија за локални економски развој (КЛЕР), док су партнери: Филијала 
националне службе за запошљавање Смедерево, Регионални завод за заштиту 
споменика културе Смедерево, Центар за културу, Локални савет за запошљавање 
града Смедерева, Регионална развојна агенција „Браничево – Подунавље“. Остали 
укључени актери су: јавна предузећа и установе, удружења предузетника, млади 

Слика 1. Графички приказ формулисане визије Смедерево – европска престоница младих  
(извор: Милица Ђурђевић, необјављени мастер рад на Архитектонском факултету, Београд, 2018)
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волонтери и грађани Смедерева. Инструменти управљања урбаним развојем, 
неопходни за формулисање, припрему и имплементацију наведених пројеката јесу 
мреже, међусекторска сарадња, јавно-приватни дијалог и партиципација.

Пројекти су осмишљени на начин да се проблем управљања градитељским 
наслеђем (објекти под претходном заштитом), уз помоћ алтернативних мера и 
нових инструмената за подстицање урбаног развоја, искористи као основ за 
решавање социјалних проблема уз коришћење доступних извора финансирања. 
Битно је нагласити такође да су пројекти у складу с европским политикама 
развоја, а које се дефинишу и препознају у специфичном локалном контексту 
Србије и Смедерева. Предложени инструменти су комплементарни с постојећим 
планским системом и моделом управљања и служе као допуна и подршка 
ефикаснијој имплементацији циљева урбаног развоја. Наиме, у раду се, поред 
примене управљачких инструмента, предлаже иницирање израде урбанистичког 
плана, што подразумева и прибављање услова службе заштите, како би се и 
формално утврдиле детаљне намене објеката и обезбедило издавање дозвола 
за градњу. Предложено решење такође дефинише и временски оквир од пет 
година за реализацију пројеката, појединачне кораке и фазе имплементације 
и мониторинга. Крајњи резултат би било јачање позиције Смедерева као града 
на Дунаву и европског града кроз промоцију социјалне инклузије и одрживог 
управљања културним наслеђем.

Закључак
Комплексни проблеми развоја градова последњих деценија сугеришу потребу за 

новим приступом и диференцијацијом развојних капацитета, као и укључивање нових 
фактора у развој капацитета и унапређење система управљања урбаним развојем. 
Неолиберални тржишни модел утиче на формирање вредности, које промовишу 
компетитивне јавне политике засноване на тржишно оријентисаном моделу 
планирања, приватизацији, предузетништву, конзумеризму и индивидуализму, али 
питање социјалне кохезије је и даље присутно у европским политикама. Ова стална 
тензија између притиска капитала и социјалне кохезије, заједно с великим бројем 
актера који утичу на формирање политика развоја, додатно чине комплексним 
успостављање ефикасног модела управљања урбаним развојем. Искуства земаља 
Европске уније кроз низ имплементираних пројеката и програма као и радови 
многобројних аутора који се баве разумевањем и унапређењем управљачког 
модела урбаног развоја у Европи и Србији сугеришу потребу за интегралним 
приступом, применом нових инструмената за подстицање урбаног развоја и бољим 
разумевањем локалних специфичности и комплексности као кључних фактора који 
утичу на формирање локалних урбаних политика и развоја. 

Пример студије случаја града Смедерева и предлог решења мастер пројекта 
указује на неколико кључних карактеристика везаних за савремено управљање 
културним наслеђем у оквиру шире теме управљања урбаним развојем. Од 
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значаја је да локалне самоуправе узму активну улогу у заштити културног наслеђа 
и процесу урбане регенерације. Овај ресурс је неопходно сагледати као значајан 
урбани капитал који може подстаћи локални економски развој, али и омогућити 
решавање социјалних проблема у циљу уједначеног и одрживог развоја заједнице. 
Како локални буџет и локални институционални капацитети нису довољни, могуће 
је користити различите управљачке инструменте који омогућавају екстерно 
финансирање, партнерстава на више нивоа, формулисање интегралних политика 
развоја, локално специфичних и прилагођених контексту, и партиципативни приступ 
као адекватан одговор на комплексну урбану реалност. Интегрисање локално 
специфичних проблема управљања културним наслеђем и социјалне инклузије 
младих у развојне политике, програме и пројекте – омогућава заустављање даљег 
пропадања културног и градитељског наслеђа, даје смернице за примену активних 
мера заштите и ефикаснију имплементацију стратешких циљева кроз финансијску 
подршку остварену од различитих актера (јавни, комерцијални и цивилни сектор) и 
из различитих фондова (локални, национални и међународни). Стога је неопходно 
да локалне самоуправе препознају своје ендогене потенцијале и развијају 
нове управљачке инструменте, који, уз комплементарност с традиционалним, 
омогућавају одрживи и интегрални урбани развој.
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