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ПРЕДГОВОР

Културни предео је тема овогодишње конференције о културном наслеђу која се седму 
годину заредом одржава у организацији Завода за заштиту споменика културе града 
Београда. 

Одржавање Конференције и публиковање Зборника радова омогућила је Градска уп-
рава Града Београда - Секретаријат за културу уз подршку Министарства културе и 
информисања Републике Србије на чему смо им захвални.

Глобално прихваћен и институционализован интегрални конзерваторски приступ, у 
ширем контексту нераздвојан  сегмент одрживог развоја, ставио је културни предео у 
жижу интересовања стручне јавности.

Поједини представници европске културне елите дуго су са подозрењем гледали на 
принцип интегралног приступа заштити, односно прихватања културног предела као 
врсте наслеђа, сматрајући га  спекулацијом  за којом посежу земље које немају такоз-
вано класично наслеђе.

Међутим, доктрина одрживог развоја, у својој антропоцентричности усмерена, пре све-
га, на добробит човека, подразумева бригу о његовом свеукупном окружењу. Човек 
зависи од природе и здравих екосистема једнако као од квалитетних социјалних рела-
ција и њихових продуката. То значи да културни предео, који према Европској конвен-
цији о пределу означава „одређено подручје, онако како га виде људи, чије су каракте-
ристике резултат међусобног деловања природних и/или људских фактора“, постаје 
„кључни елемент квалитета индивидуалног и друштвеног благостања, а његова зашти-
та и планирање права и одговорности свих“.

У времену транзицијске стихије културни предео је у стању сталног ризика од неодго-
варајуће, неконтролисане урбанизације, дерурализације и неравномерних демограф-
ских кретања. Циљ Конференције је да укаже на опасности и допринесе прихватању 
културног предела као квалитетно прихватљивог модела за решавање проблема заш-
тите, како материјалног, тако и нематеријалног културног наслеђа, и сходно томе да се 
у пракси третира као глобални, а не као збир појединачних ресурса. Истовремено, на-
мера је да се укаже на неопходност прихватања термина у области законских прописа 
у сврхе целовитијег и адекватнијег односа према овој врсти наслеђа.

Још једном се захваљујемо учесницима, посебно ауторима радова, рецензентима и 
члановима Научностручног одбора и надамо се да ће и ова Конференција као и Зборник 
радова наићи на одобравање научне, стручне и шире јавности, те да ће својим квали-
тетом омогућити да наставимо са успешним радом на трансферу знања и искуства.

Уредник
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Александра M. Дабижић

ГАРДОШ – КУЛТУРНИ ПРЕДЕО БЕОГРАДА И ДУНАВСКОГ СЛИВА

Апстракт

Историјски развој језгра Земуна, насеља, потом града на Дунаву, од  формирања у првој половини 
XVIII века до данас, показује спонтани и плански континуитет настајања, ширења и дефинитивног 
обликовања урбанистичке целине са свим елементима који одржавају сложене друштвене односе, 
структуру становништва, привредна кретања, културна прилике, социјалне могућности, и уопште, 
тоталитет урбаног живота у распону од тристотине година. Развој  језгра посебно одржава процес 
формирања просторних оквира живота у различитим епохама кроз грађевинску и архитектонску ма-
таморфозу. Топографски развој језгра Земуна, регулације вароши, грађење дефанзивних објеката, 
стање и бројност зграда, општи размештаји и диспозиције кућа, садржаји зграда и сл. могу се проу-
чавати преко гравира, картографских извора, планова и њихову пратећу документацију. Изглед града 
је у великој мери одређен самом позицијом на току Дунава, оближњим ушћем и лесном заравни 
Гардоша. На ликовним и картографским изворима запажају се грађевине које су скретале пажњу 
сликара, гравера и картографа, а  које и данас препознајемо као битне, маркантне одреднице карак-
тера, изгледа и функције града. Уочљив је пејсаж и динамика раста од обале Дунава, Земунског кеја, 
до највише коте на Гардошу на позицији Миленијумске куле.

На  доминантној лесној заравни изнад  Доњег града и Дунава, Гардошу, налазе се остаци утврђења, 
који сведоче о прошлости насеља и стратешкој позицији Земуна. Прегледност терена с узвишења, 
плодност земљишта и безбедност од поплава омогуђили су људским заједницама да се настане и да 
трају седам миленијума на овом месту. Постојећи бедеми  земунске тврђаве потичу с краја  XIV  и 
почетка XV века. Средњовековно утврђење Земуна је сачувано у остацима цитаделе тзв. готског типа. 
Рушевине тврђаве представљају најстарије грађевинске остатке у  старом језгру Земуна и стога су  
проглашене  спомеником културе 1948. године. 

Гардош је са архитектонског, урбанистичког, амбијенталног, историјског и туристичког становишта 
један од најатрактивнијих простора града Београда. Силуета гардошког насеља са Земунском тврђа-
вом, Харишевом црквом и црквеним звоницима доњег језгра Земуна, се истиче својом особеном 
формом као битан елеменат урбане слике Београда. Њоме доминира вертикала Миленијумске куле 
у средишту Земунске тврђаве, која  чини равнотежу према силуети  Београдске тврђаве са вертикалом 
Победника. У панорами града ове две наспрамне тврђаве портално обележавају ушће. Хидромор-
фолошка структура ушћа Саве у Дунав, једним делом уоквирена шумадијским побрђем, а другим 
делом препуштена панонским равницама свакако је централно обележје целог културног предела. 
Гардош, захваљујући своме положају, у близини двеју река, пружа величанствену панораму  слико-
витог предела динамичног пејзажа београдског побрђа и смиреног пространства панонских 
равница. 
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Гардош са Земунском тврђавом на лесном засеку представља у топографском смислу јасно омеђени 
сегмент предела настао захваљујући дејству различитих комбинација, утицаја људских и природних 
фактора, који  документују, сведоче о развоју људске заједнице, друштва, његовог установљавања, 
карактера, развитка, трајања у времену и простору. Такође, пандан у просторном и историјском сми-
слу Београдскa тврђава поседује своје особености. Обе тврђаве су са становишта културно-исто-
ријских вредности, захваљујући сачуваним материјалним остацима који сведоче о намени и ко-
ришћењу земљишта у прошлости, као попришта историјских дешавања део културног предела 
престоничког Београда, а самим тим и дунавског предела и слива. 

Кључне речи: Гардош, Земунска тврђава, Старо језгро Земуна, Београдска тврђава, културни предео 
Београда,  Дунавски предео
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Aleksandra M. Dabižić

GARDOŠ – CULTURAL LANDSCAPE OF BELGRADE AND  
DANUBE BASIN AND LANDSCAPE

Abstract

Since its formation in the first half of the 18th century until today, the historical development of the core of 
Zemun shows natural continuity of formation, expansion and final shaping of an urban unity with all the 
elements which sustain the complex social relations, the structure of the population, economic developments, 
cultural circumstances, social capacities, and, in general, the totality of urban life in the range of three hundred 
years. The development of the core is especially important for the sustainment of the formation process of 
the spatial framework of life in different eras through the construction and architectural metamorphosis. 

The topographic development of the core of Zemun can be studied through the cartographic sources and 
plans and their supporting documentation, along with the town regulations, construction of defensive 
buildings, condition and number of buildings, general arrangement and disposition of houses, the structure 
of the buildings and the like.

On the dominant loess plateau above the Lower Town and the Danube, Gardos there are the remains of the 
fort, which bear witness to the past of the settlement and the strategic position of Zemun. Transparency of 
the terrain from the height, soil fertility and protection from flooding enabled human communities to settle 
and to last seven millennia on this location. The existing walls of Zemun fortress date from the late fourteenth 
and early fifteenth century. The medieval fortress of Zemun is preserved in the remnants of the citadel of 
so-called Gothic type. The ruins of the fortress are the oldest building remnants in the old core of Zemun and 
therefore they were declared a cultural monument in 1948.

Gardoš is, from the architectural, urban, scenic, historical and  touristic point of view, one of the most attractive 
areas of the city of Belgrade. It is situated in a spatial cultural and historical entity of the old part of Zemun. 
The silhouette of Gardoš settlement with the Zemun fortress, Haris church and campanils of the lower part 
of  old core, stands out with its distinctive form as an essential element of urban image of Belgrade. It is 
dominated by the vertical of the Millennium Tower, which seems to balance the silhouette of Belgrade fortress 
with the vertical of the Winner. In the panorama of the city, these two opposite fortresses represent the portal 
mark of the confluence. Hydromorphogical structure of the Sava and Danube confluence, on one side framed 
by Šumadija hills, and on the other side relinquished to the Pannonian plains, is certainly the central feature 
of the entire cultural landscape. Gardoš, thanks to its position above the two rivers, offers a magnificent 
panorama of the picturesque area with dynamic landscape of Belgrade hills and calm stretch of the Pannonian 
plains.Gardoš with the Zemun fortress on a loess notch represents, in topographical terms, a clearly defined 
segment of the landscape that was created due to the effects of different combinations, the impact of human 
and natural factors that document and testify to the development of the human community, society and its 
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establishment, character, development, existence in space and time. Also, a counterpart in the physical and 
historical point, the Belgrade Fortress has its own peculiarities. Both fortresses, from the standpoint of cultural 
and his-torical values and owing to the preserved material remains that testify to the purpose and use of land 
in the past, are the scene of historic events and part of the cultural landscape of the capital of Belgrade, and 
thus, also the part of the Danube basin and landscape. 

Key words: Gardos, Zemun fortress, Old core of Zemun, Belgrade Fortress, Cultural landscape of Belgrade, 
Danube landscape

Гардош – културни предео Београда и дунавског слива
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Историјски развој језгра Земуна, насеља, потом града на Дунаву, од  формирања у 
првој половини XVIII века до данас, показује спонтани и плански континуитет 
настајања, ширења и дефинитивног обликовања урбанистичке целине са свим еле-
ментима који одржавају сложене друштвене односе, структуру становништва, при-
вредна кретања, културне прилике, социјалне могућности, и уопште, тоталитет ур-
баног живота у распону од тристотине година. Развој језгра посебно одржава процес 
формирања просторних оквира живота у различитим епохама кроз грађевинску и 
архитектонску матаморфозу. Топографски развој језгра Земуна, регулације вароши, 
грађење дефанзивних објеката, стање и бројност зграда, општи размештаји и дис-
позиције кућа, садржаји зграда и сл. могу се проучавати преко гравира, картограф-
ских извора, планова и њихове пратеће документације. 

Изглед града је у великој мери одређен самом позицијом на току Дунава, оближњим 
ушћем и лесном заравни Гардоша. На ликовним и картографским изворима запажају 
се грађевине које су скретале пажњу сликара, гравера и картографа, а које и данас 
препознајемо као битне, маркантне одреднице карактера, изгледа и функције града. 
Уочљив је предео и динамика раста од обале Дунава, Земунског кеја, до највише 
коте на Гардошу на позицији Миленијумске куле. 

Да бисмо подцртали значај предела нагласићемо континуитет живљења и грађења 
на овом простору у трајању од више од седам миленијума о чему сведоче и архео-
лошки налази. 

Историјат предела 
Археолошка истраживања су потврдила да је Гардош вишеслојно праисторијско на-
лазиште са вертикалном стратиграфијом неолитске (старчевачке и винчанске), ене-
олитске (баденске) и културе гвожђа, која се везује за Келте. Насеље Скордиска 
налазило се на југоисточном делу лесног платоа према Дунаву, обухватајући дана-
шњи Гардош и простор земунског гробља. На основу случајно насталих профила и 
налаза и компаративном методом може се сагледати келтски опидум који користи 
конфигурацију земљишта, нарочито узвишене платое изнад речних корита. Ширина 
реке, са једне стране, и прстенасти земљани бастиони и усеци, с друге стране, шти-
тили су настамбе које су изграђене унутар одбрамбеног система. Тада већ стално 
насеље Таурунум стицало је одлике организоване урбанизације која је утицала на 
стварање физиономије каснијег приградског сектора римског цивилног града. 1Рим-
ско утврђење, у почетку мањих размера, изграђено је на истом месту. Насеље се 
ширило низ падине тако да је Таурунум добијао карактер мањег града с луком и 
кастела (војне утврде) у саставу одбрамбеног појаса – лимеса.

Гардош – културни предео Београда и дунавског слива
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После Хуна на овом простору смењивала су се варварска племена, мада је град 
номинално припадао Византији. У време цара Јустинијана (527-565) долази до про-
дора Словена и Авара, тако да се губе писани трагови о приликама и утврђеним 
градовима на Сави и Дунаву. У борбе за ове крајеве укључују се и Бугари, Франци, 
Македонски Словени и Мађари који ће се за превласт борити са Византијом. 

С настањивањем Словена јавља се топоним Земун - земљани (град) који се у писаним 
византијским изворима помиње тек у XII веку. У изворима који говоре о проласку и 
заузећу Земуна од стране крсташа монаха Петра Амијенског 1096. године, забележено 
је да је Malеvilla castellum, односно да је насеље на Дунаву заштићено зидинама.2

У XII веку на линији Саве и Дунава водиле су се одлучујуће борбе између Византије 
и Угарске. Цареви из династије Комнена извели су низ војних акција и најжешћи 
окршаји одигравали су се око Београда и Земуна, који су прелазили из руку једних у 
руке других и при томе је камен Београдске тврђаве преношен преко река и утврђи-
ван је Земун 1127. године. Цар Манојло заузима Земун 1151. године, руши утврде и 
обнавља Београд. Нешто касније 1165. године догађај је поновљен. У кратком мир-
ном периоду, мада су Ромеји држали Београд, наређено је да се обнове утврде и у 
суседном Земуну, који је крајем истог века припао Угрима (castrum Zemlen).

У време првих продора Турака порастао је значај постојећих одржаваних и запуш-
тених утврда на Сави и Дунаву. Крајем XIV и почетком XV века обновљене су тврђаве 
на јужним границама Угарске, међу којима су Сланкамен, Земун и Купиник. Утврђени 
Земун имао је значајну улогу у одбрани Београда 1440. и посебно у славној одбрани 
Угарске од турске најезде, коју је 1456. године извојевао Јанко Хуњади. У част велике 
победе хришћанске војске организоване су процесије и оглашавана су звона у целом 
хришћанском свету. Исте године 11. августа у земунском граду је од куге умро велики 
војсковођа Ј. Хуњади. Године 1521. приликом опсаде Београда нападнут је Земун 
који су бранили шајкаши под вођством браће Скобалић. Под притиском надмоћнијих 
снага изгинула је посада земунског града и највероватније да је на Гардошу пружен 
последњи отпор.3

У време владавине Турака од 1521. године утврде на Дунаву нису биле потребне и 
према путописцима 1553. и 1557.године оне су запуштене и полако су пропадале. 
Дипломата Максимилијан Прандштетер је, осим описа Земуна, дао и драгоцен сли-
ковни извор који каже да је утврђење на Гардошу делимично оштећено, али се још 
виде три куле кружне основе са купастим металним крововима. (сл. 1) Путописац 
Евлија Челебија је 1663. године забележио да је тврђава „током времена стално 
пропадала“, а и да градска тврђава „доминира Дунавом“. 4

Александра M. Дабижић Гардош – културни предео Београда и дунавског слива



КУЛТУРНИ ПРЕДЕО 17

Опис и план Хенрика Отендорфа дају податке о Земуну из 1663. године. На брегу 
стоје рушевине и ненастањене зидине старог замка, у којима Отендорф види остатке 
неке „лепе и велике грађевине“.5

Када је 1717. године аустријска војска ушла у попаљени и напуштени Земун, утврђење 
(das alte Schloss) je затечено у руинираном стању. Тврђава овога типа није обнављана, 
мада је узвишица у ратном времену коришћена за осматрање (сл. 2). У рату 1788-1790. 
године, у средишту утврђења подигнута је висока дрвена осматрачница (сл. 3). Земун 
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Слика 1. Земун 1608. Фотокопија ми-
нијатуре Прандштетеровог рукопи-
са, ЗМЗ,И 57; досије Старо језгро Зе-
муна, ЗЗСКГБ, ПЦ-3

Слика 2. Изглед Земуна 1719. 
гренадирског инж. Лајтанта, МГБ, И 
1/475, досије Старо језгро Земуна, 
ЗЗСКГБ, ПЦ-3; Београд у  старим 
гравирама, Београд 1950.

Слика 3. Поглед на Земун и Београд 
са Гардоша 1789. Фотоснимак 
хромолитографије инж.
кпт.S.Mancini-a “Prospect der Stadt 
und Festung Belgrad von Semlin aus 
anzusehen”, МГБ, И1/242, досије 
Старо језгро Земуна, ЗЗСКГБ, ПЦ-3; 
Београд у  старим гравирама, 
Београд 1950.
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је у истом веку као погранични град опасиван  рововима, насипима и палисадама, а 
пред поменути аустријско-турски рат, и зидинама у Доњем граду, које су уједно обух-
ватале и веома значајну санитарну и привредну установу – Контумац.6

Током 18. века формирано је језгро. Растући постепено оно се од разрушеног и оп-
устошеног турског села прерасло у урбану целину. Сачувани грађевински фонд је из 
18. века у мањој мери, а  већином из XIX века. Куће на Гардошу на лесним засецима 
се подижу такође током XIX века. Падина оријентисана према Главној улици је из-
грађена током првих деценија XX века до почетка Другог светског рата (сл.4).

Споменици културе – носиоци културних својстава предела

Основну историјску и амбијенталну вредност Гардошу дају архитектонски објекти - 
приземне типске грађевине и три комплекса – Земунска тврђава (XIV-XV век) с Ми-
ленијумским спомеником (1896) у средишту, Николајевска црква (1745-1752) с две 
школске зграде, троконфесионални комплекс земунског гробља у чијем се простору 
налазе црква Св. Димитрија – Харишева црква (1874-1876), римокатоличка капела 
Жалосне Госпе и Капела на јеврејском делу гробља. Полазећи од највише тачке 
пејзажа навешћемо основне податке и вредности објеката, сагледивих репера који 
учествују и чине културни предео Београда значајним у историјском и просторном 
смислу.

Миленијумски споменик

Крајем XIX века, 1896. године, када је Угарска обележавала национални јубилеј, у 
средишту зидина саграђен је Миленијумски споменик у виду куле – видиковца, с 
државним обележјима – грбом и орлом раширених крила на врху, који је био оријен-
тисан ка Балкану (сл.5). Мађарске власти су у овом граничном подручју обележиле 
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Слика 4. Поглед на Гардош, 
издавач: W.L., Будимпешта, 

разгледница, постански жиг 1909.
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хиљадугодишњицу доласка у Панонску низију и миле-
нијум своје државности. Кула је конципирана у еклек-
тичком духу, мешавини историјских стилова са доми-
нацијом романике. Тада је уређен и мали парк око 
куле и унутар тврђаве који је до 1914. године био 
пријатно шеталиште са којег се пружа поглед на Доњи 
град и Велико ратно острво. (сл. 5) Исте године, на 
почетку Првог светског рата  Миленијумски споменик 
је оштећен, а  потом 1937/8. године  обновљен.7 

Земунска тврђава
Сматра се да постојећи бедеми земунске тврђаве по-
тичу с краја XIV и почетка XV века. Средњовековно 
утврђење Земуна је сачувано у остацима цитаделе 
тзв. готског типа (сл. 6). Четвороугаона тврђава са по 
једном кружном кулом на свакој страни остала је у 
деловима спољних зидова и кула у висини до 2 метра. 

Тврђава је оријентисана према споредним странама света, са зидовима дужине 
32,60; 30,15; 32 и 30,80 м и  просечним промером кула од 10 м.8 Зидови су од ломље-
ног камена, обложени опеком у кречном малтеру. 

Рушевине тврђаве представљају најстарије грађевинске остатке у старом језгру Зе-
муна.9 Тврђава је проглашена спомеником културе 1948. године, Решењем бр. 963/48 
од 17.6.1948. Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС у 
смислу чланова 1,2,4,5 и 6 и Општег закона о заштити споменика културе и природ-
них реткости, „Сл. лист ФНРЈ“ бр. 81/II, а по предлогу Војвођанског музеја и саглас-
ности Савета стручњака. 
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Слика 5. Миленијумска кула с 
тврђавом, издавач: J. Puljo, Земун, 
штампа: J. Mesinger, Загреб, 
разгледница, поштански жиг 1902.

Слика 6. Поглед на Земун с Дунава, 
издавач: Johann Pulyo, Земун, 
разгледница, поштански жиг 1899.
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Харишева црква – Црква Св. Димитрија 
Североистично од Миленијумске куле и земунске тврђаве сагледива је сулуета Цркве 
Св. Димитрија – Харишева црква. Цркву посвећену Светом великомученику Дими-
трију, патрону породице Петровић, подигао је 1874-1876.10 Григорије Хариш, ново-
садски, потом земунски трговац, а на основу завештања супруге Марије, рођене 
Петровић, ћерке имућног земунског трговца Димитрија. 

Црква је изведена у неовизантијском стилу, основе у облику уписаног крста, са једним 
кубетом на осмостраном тамбуру. Испод целог храма је крипта, породична гробница. 
Изнад улаза у крипту налазе се камене степенице које воде у цркву. Улаз је наглашен 
високом бифором која је поновљена на јужној и северној фасади. Исти прозорски 
отвори са идентичном оквирном профилацијом јављају се као мотиви на тамбуру. 
Изнад главног улаза у цркву је звоник на преслицу у висини тамбура. Целокупна 
фасада је једнообразно декорисана плитким нутнама. За храм је карактеристична 
каскадна игра кровних равни, нарочито сагледива у простору са јужне и северне 
стране објекта. Харишева црква конципирана као крстообразна грађевина са купо-
лом, ослобођена декоративне пластике стоји као грађевина блоковитог склада и 
једноставности. Њена фасадна партија са степеништем испод којег је простор крип-
те, приближава се Ханзеновом пројекту (за који се још доследније везао архитекта 
Владимир Николић). Реч је о Ханзеновој (Theofil von Hansen, 1813-1891) гробној ка-
пели за кнеза Штирбеја (Stirbei) у комплексу кнежеве палате у Румунији (Buftea).11 
Црква Хариш пример је чистог пројектантског израза заснованог на концепту Ханзе-
нове архитектонске школе која инспирацију налази у естетици и универзалности 
византијске сакралне архитектуре.

Харишева црква представља значајно архитектонско-уметничко и меморијално све-
дочанство о Земуну и земунским породицама крајем XIX века. Осим везаности за 
историју две познате грађанске породице Петровић-Хариш, црква је и значајно ост-
варење Светозара Ивачковића (Делиблато 1844 - Београд 1924), једног од истакну-
тих српских архитеката краја XIX и почетка XX века. Исти аутор је пројектовао цркву 
Св. Николе на београдском Новом гробљу, такође у стилу српсковизантијске архи-
тектуре. Сагледива је у визури с Београдске тврђаве, с Великог ратног острва, с реке.

Николајевска црква
У подножју Гардоша сагледив је витки барокни звоник најстарије цркве у језгру, пос-
већене заштитнику лађара, шајкаша и рибара. Николајевска црква je подигнута је у 
периоду од 1745-1752. године на месту старије, сламом покривене дрвене цркве. 
Конципирана је једноставно као једнобродна грађевина с полуобличастом апсидом 
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и певничким простором. Засведена је бачвастим сводом. На западној страни има 
двоспратни звоник с металном капом.12 Обликована је и грађена у барокном стилу и 
конструкцијама. Има све типичне одлике барокних цркава подизаних у Војводини и 
Војној граници у XVIII веку. У храму се, осим високог, богато изрезбареног иконостаса 
из 1762. године са иконама Димитрија Бачевића, налазе и зидне композиције земун-
ског сликара Живка Петровића, иконе и заставе, као и други инвентар од значаја за 
културну и привредну историју Земуна. Посебно су значајне заставе земунских ес-
нафа, које сведоче о друштвеној улози занатлија у пограничном Земуну, а такође о 
лађарима, шајкашима и рибарима везаним за Дунав.

Црква је најстарији православни храм старог језгра Земуна и као таква је проглашена 
спомеником културе Решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика 
културе НРС бр. 2159/48 од 04.12.1948. Сагледива је у визури с Београдске тврђаве, 
с Великог ратног острва, с реке, с кеја, из визуре с Гардошких тераса и с Миленијумс-
ке куле.

Земунски кеј
Посебно је важно нагласити везу подножја Гардоша с реком. Подручје приобаља  
обухвата појас са обалоутврдом и припадајући део акваторије Дунава на делу од 
некадашњег купалишта Радецки, данас сидришта, до улива најстаријег силаза на 
реку Његошеве (до 1948. Николајевске) улице. Јединствен простор одликује се изу-
зетним ликовним и амбијенталним вредностима. Сагледавањем са реке, неодвојив 
је део слике у коју је уткана и урбана структура Гардоша и историјског језгра дуж 
Земунског кеја. У сагледавању пејзажа с реке и с Великог ратног острва учествује 
шеталиште и обалоутврда из XIX века. Градско заступство донело је 1885. године 
одлуку о изградњи обалоутврде у Земуну о трошку Инвестиционе закладе у Загре-
бу.13 Исте године обављено је нивелисање доњег дела града, а потом је октобра 
1886. године почела градња дунавске обалоутврде у два висока профила за нижи и 
виши водостај, с рампама за колски саобраћај при излазу улица и степеницама за 
пешаке.  Сви земљани радови и облагање насипа, у дужини хиљаду метара, великим 
тесаним каменим блоковима, завршни су 1889. године. Потом су засађене тополе, 
угређене су стазе за шетаче и калдрмисани пролази за колски саобраћај. Погранични 
град добио је пријатно место за шетњу и одмор - Кеј на Дунаву, који је и данас у 
функцији, a представља део његовог историјског идентитета.

Одлике предела
На  доминантној лесној заравни изнад  Доњег града и Дунава, Гардошу,14 налазе се 
остаци утврђења, који сведоче о прошлости насеља и стратешкој позицији Земуна. 
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Прегледност терена с узвишења, плодност земљишта и безбедност од поплава омо-
гућили су људским заједницама да се настане и да трају седам миленијума на овом 
месту. 

Насеље је формирано око утврђења на највишој коти и даље се развијало спонтано 
по концентричној оријентацији. Услед висинске разлике терена настала је степенаста 
структура насеља, која се с измењеним архитектонским фондом задржала до данас 
у шематској и просторној организацији комуникација око узвишеног утврђења. Пери-
од од 1717 – 1918. за време владавине Аустрије је сачуван у грађевинском смислу. 

На најстаријем картографском извору Земуна из 1740. године15 уочљива је подела 
насеља према правцима ка Београду и источном Срему. Језгро насеља формирано 
између Дунава, наведених праваца и највише коте  лесне заравни, које се ширило 
од падина према подножју и шире, већ у последњим деценијама XVIII века је из-
грађен простор. На плану Земуна из 1790. године16 уочљиве су две урбане структуре 
у различитим системима планирања. Доњи део језгра је проширен грађевинским 
комплексом контумаца и војне команде изведеним према урбаним, санитарним и 
војним принципима. Нaсупрот почецима планске изградње и примени принципа ор-
тогоналног система  доњег дела језгра, Гардош је задржао комуникације неједнаке 
ширине, које се елипсоидно пењу ка највишој коти, усецајући се чврсто у лес. Улице, 
уличице, сокаци и степеништа јавног карактера стварају јединствен систем са-
обраћајне мреже условљене тереном. Гардош постаје окосница и полазиште развоја 
потоњег језгра Земуна с кућама руралне провенијенције, ужом станом оријентисане 
ка улици, које расту дуж парцеле, досежући до подножја брега. Изградња насеља се 
наставља и условљена је конфигурацијом терена лесних засека различитих висина. 
Основну структуру архитектонског фонда чини модификовани тип панонске руралне 
куће, скромне у размерама и материјалу, с једноставном организацијом ентеријера 
чија је диспозиција прилагођена потребама негдашњих становника – рибара, шајка-
ша, лађара. Занимања живља су такође везана за предео, тј. моћни Дунав. Концен-
трична организација насеља утканог у лесни пејсаж, оријентисала је прочеља кућа 
ка доњем језгру Земуна, Дунаву, Великом ратном острву, Сави, Београду. Каскадна 
динамика терена омогућава да, поред изузетног погледа, становници насеља ужи-
вају у обиљу светлости и Сунцу.                 

Вредности предела
Силуета гардошког насеља са Земунском тврђавом, Харишевом црквом и црквеним 
звоницима доњег језгра Земуна, се истиче својом особеном формом као битан еле-
менат урбане слике Београда (сл.6,7). Њоме доминира вертикала Миленијумске куле 
у средишту Земунске тврђаве, која  чини равнотежу према силуети  Београдске 
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тврђаве са вертикалом Победника. У панорами града ове две наспрамне тврђаве 
портално обележавају ушће. Хидроморфолошка структура ушћа Саве у Дунав, јед-
ним делом уоквирена шумадијским побрђем, а другим делом препуштена панонским 
равницама свакако је централно обележје целог културног предела. Гардош, зах-
ваљујући своме положају, у близини двеју река, пружа величанствену панораму сли-
ковитог предела динамичног пејзажа београдског побрђа и смиреног пространства 
панонских равница. 

Слика 7. Земун у будућности, 
разгледница, издавач: D. M. Levi, 
поштански жиг 1910.

Посматрано шире ка истоку, Гардош има обележја маркантног обронка изнад Дунава 
и представља пандан београдској обали. Најмаркантнији је Миленијумски споменик, 
саграђен на највишој тачки Гардоша, у средишту тврђаве, у облику куле у функцији 
видиковца. Својом виткошћу чини доминантну вертикалу у панорами Земуна. Изве-
ден је у комбинацији белог камена, доминантне опеке и бакра. 

Хидроморфолошка структура ушћа Саве у Дунав, једним делом уоквирена шума-
дијским побрђем, а другим делом препуштена панонским равницама свакако је цен-
трално обележје целог урбаног предела. Гардош, захваљујући своме положају, изнад 
двеју река, пружа величанствену панораму  сликовитог предела динамичног пејзажа 

Слика 8. Поглед с Гардоша, 
разгледница око 1914.
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београдског побрђа и смиреног пространства панонских равница. Визуре се могу 
приближно оријентисати на четири стране света, од којих свака има своју специфич-
ност,  с историјског, урбаног и ликовног аспекта (сл.10-15).

Преко земунске обале Дунава  простире се мирна североисточна панорама на су-
протну обалу и банатску равницу. Дуж Дунава и преко сремске равнице се пружа 
северозападна панорама помало идиличне позадине града, док се југозападна па-
норама обликује урбаним контрастима. Поглед преко црвених земунских кровова и 
црквених торњева, води ка Новом Београду где су доминантни блокови савременог 
архитектонског израза. Најсликовитије призоре пружа југоисточна панорама која по-
чиње урбаним пејзажем XVIII-ог и XIX-ог века на земунској страни обале, да би преко 
ушћа двеју река, шеталиштима и мостовима дошла до шумадијског побрђа и утопила 
се у урбану слику Београда.

Слика 9. Културни пејзаж Гардоша, 
разгледница, око 1970.

Слика 10. Поглед с Миленијумске куле на 
Старо језгро и вертикалу Цркве Светог 
Николе, август 2016.

Слика 11. Поглед с  Миленијумске куле на 
старо језгро и земунске солитере, август 
2016.
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Све четири панораме су видљиве са Куле. Панораме се сагледавају и са већег броја 
природних видиковаца, које пружа гардошки обронак својим терасама. Са  степе-
ништа се пружа поглед на  југозападну панораму Старог језгра Земуна и на савре-
мене новобеоградске блокове. С платоа се пружају визуре на две источне панораме 
- мирну панонску (североисточну) и питорескну београдску (југоисточну). При сила-
жењу с платоа, свака од тераса обронка - Висока, Стара и Гардошка улица, потврђују 
ове призоре, па их постепено из птичије перспективе преносе у  једну раван. 

Вођен  трасама овог  моделованог низа, посетилац  осећа интензивно присуство 
неба, које се провлачи кроз саме улице и отварањем видика спаја са далеким пејза-
жима. (сл.8,11) Услед померања визура при кретању  појављују се кровови пређених 
коридора, који се доласком на плато Куле стапају у  континуирану масу прострту по 
терасама обронка. Њихова немирна површина изломљених линија се спушта ка 

Слика 12. Поглед с Миленијумске куле на ста-
ро језгро и новобеоградске солитере, август 
2016.

Слика 13. Поглед с Миленијумске куле на  Ћу-
ковац и земунске солитере, ка Првомајској ули-
ци, август 2016. 

Слика 14. Поглед с Миленијумске куле на 
Цркву Св. Димитрија и равницу Баната, 
август 2016.

Слика 15. Поглед с Миленијумске куле на 
равницу Баната, август 2016.
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граду, да би  крововима Његошеве улице ушла у панораму доњег Земуна. Патини-
рана црвена боја црепа, ритмичност кровова и улица, боје цигле и калдрме, са свет-
лим површинама фасада и витким вертикалама куле и црквеног торња, чине Гардош 
најлепшим ликовним мотивом Земуна. (сл.9) У срцу Гардоша налази се девастирана 
Земунска тврђава која има посебан значај и велики потенцијал да афирмише урбани 
пејзаж Земуна у саставу Београда. 

Закључак     
Гардош на лесном засеку представља, у топографском смислу, јасно омеђени сег-
мент предела настао захваљујући дејству различитих комбинација утицаја људских 
и природних фактора, који сведоче о развоју људске заједнице, друштва, његовог 
установљавања, карактера, развитка, трајања у времену и простору. Такође, пандан 
у просторном и историјском смислу Београдскa тврђава с старим језгром Београда, 
Косанчићевим венцем, поседује своје особености. Обе тврђаве и језгра Земуна и 
Београда су са становишта културно-историјских вредности, захваљујући сачуваним 
материјалним остацима, сведочанства периода ратова и мира, разарања и грађења. 
Представљају део културног предела престоничког Београда, а самим тим и дунав-
ског предела и слива. У средишту је Велико ратно острво као жижа предела које 
именом говори о прошлости престонице и објашњава зашто нема сачуваних старијих 
стамбених објеката.  

Не истичући да Београд с Гардошем поседује у потпуности својства културног пре-
дела, предочавамо специфичност позиције Београда у чијем саставу је од 1934. 
Земун, као град историјских токова и гибања значајних за историју средњеевропских 
држава, на правцу путева између Истока и Запада и кретања која су и данас актуелна 
и жива. У томе је важност београдског предела у чијем саставу је и Гардош. Део града 

Слика 16. Поглед с плаже Лидо на Великом 
ратном острву на Гардош, август 2016.

Слика 17. Поглед с плаже Лидо на Великом 
ратном острву на Гардош и на земунске 
солитере, август 2016.
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који је постао оаза мира, амбијент, особен простор престонице. У контексту дана-
шњег времена сагледавамо вредност Гардоша утканог у пејсаж престонице и нагла-
шавамо да је Гардош с архитектонског, урбанистичког, амбијенталног, историјског, 
тиме и туристичког становишта један од најатрактивнијих простора града 
Београда.

Пејзажи су интегрални део наслеђа као живо сећање на прошле генерације и могу 
да успоставе везу и обезбеде материјалне и неметеријалне везе с будућим генера-
цијама. Културно наслеђе Гардоша у саставу предела  Београда је од значаја за 
идентитет заједница дунавског слива  који треба сачувати и обнављати. Приступ се 
мора заснивати на заштити људских права и јачању нових и традиционалних знања 
и помоћи локалне управе.17
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Неда Кнежевић

(ПРЕ)ПОЗНАВАЊЕ
Музеј „25. мaј“

Aпстракт

Комплекс Музеја историје Југославије (МИЈ), данас,обухвата објекте Музеј „25 мај“, Кућа цвећа и 
Стари музеј, укупне површине 5.362 метара квадратних, а саставни део комплекса је и парк површине 
2,16 хектара. 

Циљ овога рада јесте да (пре)познa вредности Музејa „25. мaј“, једног од три објекта комплекса МИЈ, 
подсети на неке вредности које су одавно препознате и упозна са новим/додатим вредностима, пре-
испитa их и учини видљивим.

Музеј „25. мaј“ је први објекaт у Беогрaду који је нaменски грaђен сa идејом дa буде музеј. Нa позивном 
конкурсу победио је Михaило Јaнковић, a објекaт је свечaно отворен 1962. године. И данас овај објекат 
провоцира и изазива опречне ставове стручњака и шире јавности како својим уметничким облико-
вањем, тако и симболичким вредностима које се за њега везују.

У оквиру мaнифестaције Музеји Србије 10 дaнa од 10 до 10, Музеј историје Југослaвије је оргaнизовaо 
прогрaм под нaзивом (Пре)познaвaње-Музеј „25. мaј“, у оквиру кога су обављена истраживања како 
би се преиспитaле историјске, уметничке и симболичке вредности Музејa „25. мaј“, чула мишљењa 
стручњaкa, aли и оних људи којимa овaј простор предстaвљa свaкодневно окружење. Прогрaм је 
реaлизовaн поводом 40 годинa од смрти Михaилa Јaнковићa. Циљ је био дa њиме покренемо дебaту, 
не сaмо о рaду МихаилаЈaнковићa и његовом доприносу рaзвоју модерне aрхитектуре у Југослaвији, 
већ и о модернизму уопште. Непосредан повод за (ре)валоризацију рада овог архитекте је иниција-
тива МИЈ да се Музеј „25. мај“ стави под заштиту. 

Једно од кључних питaњa зaштите објекaтa модерне aрхитектуре јесте, поред њиховог регистровaњa, 
и недовољнa упознaтост шире стручне и друге јaвности сa историјом, теоријом и прaксом модерног 
покретa у aрхитектури, кaо и сa потребом и проблемaтиком зaштите модерне aрхитектуре. Рaзвијaње 
свести код јaвности и друштвена заштита наслеђа неки су од великих изазова, мождa и пресудни део 
oчувaњa архитектонског наслеђа.

Кажу да је потребна историјска дистанца од 30 година дa бисмо вредновaли aрхитектуру 20. векa, 
како угао посматрања не би био само естетско стaновниште,већ дa се дело вреднује и у контексту 
душтвених, историјских и ширих културних условa периодa.

Циљ: (ре)вaлоризaцијa Музејa „25. мaј“ и делa Михаила Јaнковићa
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Neda Knežević

(RE)COGNITION
The May 25 Museum

Abstract

Today, the Museum of Yugoslav History (MYH)complex includes venues Тhe May 25 Museum, the House 
of Flowers and the Old Museum, with the total space of   5,362 square meters, and an integral part of the 
complex is also the park with its   2,16 hectares.

The aim of this work is to (re)cognize the values of Тhe May 25 Museum, one of three venues of the MYH 
complex, remind of some values   that had been recognized a long time ago, introduce to new/added values, 
revise and make them visible.

The May 25 Museum is the first venue in Belgrade, which is purpose-built with the idea of   being a museum. 
At the competition by invitation won MihailoJankovic and the building was officially opened in 1962. Even 
today, it still provokes and causes opposing views among experts and general public alike, with its artistic 
design, as well as with symbolic values that are attached to it.

Within the manifestation Museums of Serbia, ten days from 10 to 10, the Museum of Yugoslav History 
organized the program called (Re)cognition - Тhe May 25 Museum, in which the research is conducted in 
order to revise historical, artistic and symbolic values of the May 25 Museum and hear the opinions of experts, 
but also the opinions of those people to whom this building represents the everyday environment. The 
program was realized on the occasion of the 40th anniversary of the death of MihailoJankovic. The aim was 
to launch a debate with it not only on work by MihailoJankovic and his contribution to the development of 
modern architecture in Yugoslavia, but also on modernism in general. The immediate cause for the (re)
valorization of work by this architect is the initiative of the MYH to put Тhe May 25 Museum under protection.

One of the key issues about preserving buildings of modern architecture is, besides their registration, 
insufficient knowledge of wider professional and other public of history, theory and practice of modern 
movement in architecture, as well as needs and issues of the preservation of modern architecture. Raising 
awareness among the public and protection of heritage by the society are some of the major challenges, and 
perhaps even the crucial parts of preserving the architectural heritage.

It is said that the historical distance of 30 years is necessary in order to value the architecture of the 20th 
century, so that perspective would not be only aesthetic viewpoint, but also to value the work in the context 
of social, historical and wider cultural conditions of periods.

Aim: (re)valorization of Тhe May 25 Museum and works by Mihailo Jankovic
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Доминантну позицију на узвишењу између Дедиња и Топчидерског брда, у Београду 
свакако има здање Музеј „25. мај“. Не можете да не приметите како достојанствено 
стоји на узвишењу док пролазите Булеваром кнеза Александра Карађорђевића. 
Здање је конципирано као дело високе модерне, са снажним волуменима, троделним 
равним и благо закошеним крововима, више стакленом, него мермерном фасадом 
на чијем се прочељу налази мозаик. Значајан је пример модерне архитектуре и један 
од ретких примера тотал дизајна у архитектури Београда. Музеј је наручен и пројек-
тован као први наменски изграђен објекат те врсте у Београду и у Србији, а 
пројектовао га је, 1962. године, Михаило Јанковић, један од водећих архитеката 
након Другог светског рата.

Данас Музеј „25. мај“ припада комплексу Музеја историје Југославије (МИЈ) и има 
статус добра под претходном заштитом, као и цео комплекс.

У потекле 54 године вршено је неколико валоризација, неке вредности су препознате, 
а већина је тек откривена. Музеј провоцира и изазива опречне ставове стручњака и 
шире јавности, како својим уметничким обликовањем, тако и симболичким вреднос-
тима које се за њега везују.

Ове године, када МИЈ обежава 40 година од смрти Михаила Јанковића, подсећамо 
на вредности које су одавно препознате и упознајемо нове/додатне вредности. 

За вредновање дела архитектуре 20. века потребна је историјска дистанца од 30 
година како угао посматрања не би био смештен искључиво у естетско стaновниште, 
већ и у контекст душтвених, историјских и ширих културних условa периодa. Овакав 
став подржава English Heritage, енглеска организација која је развила један од најс-
веобухватнијих система заштите у свету.1

Једно од кључних питања заштите објеката модерне архитектуре јесте и недовољна 
упознатост шире стручне и друге јавности са историјом, теоријом и праксом модерног 
покрета у архитектури, као и с потребом и проблематиком заштите модерне архи-
тектуре. Развијање свести код јавности и друштвена заштита наслеђа су међу вели-
ким изазовима, а можда су и пресудни део очувања архитектонског наслеђа. То су и 
два најважнија циља нове политике заштите у европским стратегијама (регистар и 
подизање свести јавности).2

Историјска вредност (контекст друштвених историјских услова)

Простор где се налази Музеј „25. мај“ део је бившег резиденцијалног комплекса Јо-
сипа Броза Тита, председника Југославије, у Београду.

Неда Кнежевић
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Почетком педесетих година подигнут је објекат према пројекту Мирка Ненадовића, 
а по музејским принципима (на месту данашњег објекта Стари музеј, комплекс МИЈ) 
за поклоне које је Јоспип Броз Тито добијао приликом путовања и на разним свеча-
ностима у земљи и иностранству. Убрзо, овај објекат постаје мали јер се број покло-
на/предмета повећавао и Београд подиже зграду по пројекту архитекте Михаила 
Јанковића – Музеј „25. мај“ који је свечано отворен у присуству друга Тита, за његов 
седамдесети рођендан, 25. маја 1962. године.3 Музеј дарова/поклона уједно је и 
поклон града Београда Титу за 70. рођендан. 

Треба рећи да је сам Јосип Броз, још 1954. године, учествовао у одлукама везаним 
за оснивање желећи да будући музеј буде у близини места где је становао. „Ја имам 
амбицију да градим музеј тамо гдје сада станујем. Ту је сад красан парк, а једног дана 
то би могао да буде и парк и музеј.”4 То је било у колизији с тадашњим доминантним 
урбанистичким тенденцијама, према којима је комплекс нових музеја и других кул-
турних и едукативних садржаја – Модерна галерија (касније Музеј савремене умет-
ности), Музеј револуције, Војни музеј, зграда Опере, Етнографски музеј, Природњач-
ки музеј, факултети уметности – био планиран за нови административни и културни 
центар града – Нови Београд.  

И поред тога што је Музеј „25. мај“ добио назив због своје повезаности с прославом 
Дана младости, на сталној поставци (која је са мањим изменама трајала све до 
формирања Меморијалног центра Јосип Броз Тито), поред најбројније збирке шта-
фетних палица били су изложени и предмети из других збирки (етнографске, ликов-
не, техничке и примењене збирке). С обзиром на то да је Музеј формиран са задатком 
„да прикупља, чува, изучава и излаже све дарове, предмете материјалне и духовне 
културе поклоњене, посвећене или на други начин везане за личност Маршала Тита 

(Пре)познавање

Слика 1. Оригинално 
решење Михаила 
Јанковића из 1962. 
године, Фотографија 
је власништво 
Милоша Јуришића.
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и његову богату државничку и животну активност.“5 Од самог отварања била је то 
једна од најпосећенијих музејских установа у Југославији. У овом музеју су, поред 
осталих, били изложени и предмети који су чинили део националних баштина у под-
ручијима из којих су потицали – ваза из Џосерове пирамиде, оригинални Гојини 
бакрорези, античке вазе и др. Од 1969. године у Музеју је био изложен предмет који 
и данас ретко који музеј у свету има у својим поставкама – камен са месеца, поклон 
посаде Апола 11.

Више од половине изложених предмета чиниле су штафете, као својеврсни симбол 
и синоним Музеја. Разлог настанка јединствене музејске збирке штафетних палица 
која садржи више од 20 000 предмета јесте, у свету јединствена манифестација 
прославе рођендана Јосипа Броза Тита (Дан младости, 25. мај). Збирка штафета 
постала је уједно и једина жива збирка Музеја која се сваке године допуњава новим 
предметима, с обзиром на то да се и дан-данас, у организацији разних друштава, у 
свим бившим републикама организовано чувају сећања на највећу манифестацију у 
некада заједничкој држави.6

Након Титове смрти Музеј „25. мај“ постаје део Меморијалног центра Јосип Броз Тито 
(1982. године) где заузима централно место, као улазни објекат у којем се добијају 
прве информације о Центру и као простор за приређивање изложби. 

Меморијални центар Јосип Броз Тито основан је Законом скупштине СФРЈ, 1982. 
године. Указом председника СРЈ, Зорана Лилића, од 20. јуна 1996. године престао 
је да важи Закон о Меморијалном центру Јосип Броз Тито и Закон о Музеју револу-
ције народа и народности Југославије. Исте године, 12. септембра, Уредбом савезне 
владе, образован је Музеј историје Југославије. 7 Музеј „25. мај“ постаје део Музеја 
историје Југославије.

Предлог за оснивање Музеја историје Југославије дала је комисија коју је формирао 
Добрица Ћосић, први председник СР Југославије, 1992. године. Чланови комисије, 
наши истакнути академици (Дејан Медаковић, Драгослав Срејовић, Војислав Ђурић, 
Александар Деспић, Бранко Петрановић), након обиласка дворског комплекса и МЦ 
Јосип Броз Тито, импресионирани простором и садржајем ових простора, уметнич-
ким збиркама, архивском и фото-грађом, предложили су да се ту оформе музеји прве, 
односно друге Југославије. 

О вредности Музеја „25. мај“ најбоље сведочи податак да је Музеј у обе, касније 
формиране институције, био централни објекат – прво у Меморијалном центру Јосип 
Броз Тито, а затим и у Музеју историје Југославије.

Неда Кнежевић
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Први покушаји валоризације датирају из деведесетих година, тачније из 1994. године, 
када је израђен предлог да МЦ Јосип Броз Тито постане део просторне, културно-
историјске целине Топчидер, проглашене за културно добро од изузетног значаја 
1987. године. Милојко Гордић био је део тима Завода за заштиту споменика културе 
града Београда. Покушао је да приступи интегралном сагледавању подручја Топ-
чидера које, осим проглашене и категорисане целине са првим резиденцијалним 
комплексом кнеза Милоша Обреновића, треба да обухвати и Топчидерско брдо, 
Сењак и Дедиње, где се налазе и друга два резиденцијална комплекса – дворови 
Карађорђевића и МЦ Јосип Броз Тито. Све се завршило само на предлогу, дворови 
су изузети, а МЦ Јосип Броз Тито остао је у систему претходне заштите, у оквиру 
целине Сењак, Топчидерско брдо и Дедиње. И данас, када је део Музеја историје 
Југославије, Музеј „25. мај“ и цео комплекс имају исти статус заштите.

Културна и симболичка вредност 
(контекст ширих културних услова периода)

Музеј „25. мај“ први је објекат у Београду наменски грађен за потребе једног музеја. 
Тек након његове изградње подигнути су Музеј савремене уметности (1965. године) 
и Музеј ваздухопловства (изградња је започета 1957, а за посетиоце је отворен 1989. 
године).

Слика 2. Музеј 25. мај, Фотографија у 
власништву Милоша Јуришића

Првобитна функција Музеја 25. мај, од са-
мог оснивања до данас, није се променила 
– реч је о јавној установи са изложбеним 
простором, где се организују сталне и по-
времене изложбе, са биоскопском салом за 
приказивање филмова и одржавање разних 
скупова, семинара и предавања. У објекту 
су и простори за чување предмета, за кон-
зервацију, радионице за рад са предмети-
ма, као и просторије за запослене. Највећи 
део музејског фонда МИЈ смештен је у де-
поима Музеја „25. мај“. Поменута збирка 
штафетних палица (више од 20 000 пред-
мета) најбројнија је збирка МИЈ.

Шири контекст Музеја готово је немогуће 
разумети без амбијенталне целине (култур-
ног предела) којој Музеј припада и где се, 
географски и симболички, можда најдирект-

(Пре)познавање
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није преплићу приватна и јавна сфера једног владара – у овом случају доживотног 
председника Југославије, Јосипа Броза Тита. 

Објекат је био повезан с резиденцијалним комплексом Јосипа Броза Тита, али и са 
Стадионом Југословенске народне армије (данас Партизановим стадионом), делом 
истог архитекте, Михаила Јанковића, који се везује за прославу Дана младости. Ста-
дион ЈНА први је велики јавни објекат Михаила Јанковића који је и прославио архи-
текту. У то време представљао је прекретницу у изградњи спортских објеката у Ју-
гославији. Изградња је започета 1947. године и у њој су учествовале омладинске 
радне бригаде, а завршена је 1950. године. Пројекат је обухватио и израду урбанис-
тичког решења целог амбијента око стадиона. Сваког 25. маја, почев од 1957. године, 
на овом месту организовани су слетови, завршне свечаности поводом Дана младо-
сти и предаја штафете. 

У непосредном окружењу, испод Музеја „25. мај“, на некадашњем Булевару окто-
барске револуције (данас Булевар кнеза Александра Карађорђевића) изграђено је 
пет солитера. Подигнути су током 1961/62. године за припаднике војске, истовремено 
када и Музеј „25. мај“. Пројектант солитера је Ђорђе Пиварски, а извођач Грађевин-
ско предузеће „Напред“ које је такође зидало и Музеј „25. мај“. На месту данашње 
станице Прокоп налазила се Јатаган мала и, према речима староседелаца ових 
стамбених зграда, солитери су представљали неку врсту обруча и заштите резиден-
цијалног простора председника Републике. У њима су, у мају ове године, за потребе 
програма који Музеј историје Југославије организује поводом четрдесет година од 
смрти Михаила Јанковића,8 извршена просторно-теренска истраживања са станов-
ницима. Један од циљева овога програма јесте да се оствари већа и креативнија 
сарадња са локалном заједницом, полазећи од улоге коју заједнице имају у упра-

Слика 3. Амбијентална целина – 
Музеј 25. мај, солитери, Партизанов 
стадион  
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вљању својим културним наслеђем и окружењем, наглашавајући вредност и потен-
цијал културног наслеђа као ресурса одрживог развоја и квалитета живота.

Вођени су разговори са становницима солитера и забележена су њихова виђења и 
тумачења Музеја „25. мај“, а затим и целокупног комплекса и начина рада МИЈ. Истра-
живања су вршена и у МИЈ где су разговори вођени са запосленима ради приступа 
њиховим виђењима исте тематике. Добијени су подаци о томе на који начин комшилук 
доживљава и како користи Музеј „25. мај“ и комплекс МИЈ, али уједно je остварена већа 
и креативнија сарадња са локалном заједницом.9 Део грађе прикупљене овим истра-
живањем, налази се на амбијенталној поставци у објекту Музеј „25. мај“ – аудио-забе-
лешке интервјуа са становницима солитера и запосленима у МИЈ.10

Сваког дана од 16. до 21. маја 2016. године, организоване су туре/шетње са водичем, 
које су учесницима омогућиле јединствен поглед са крова солитера, али и упознавање 
са многим занимљивостима везаним за Музеј „25. мај“. Шетња се завршавала у самом 
Музеју где су посетиоци, у оквиру амбијенталне поставке, могли да погледају архивски 
материјал, да се путем интервјуа садашњих, али и некадашњих стручњака и кустоса 
музеја упознају са његовим специфичностима, да ослушну комшије из солитера, као и 
да погледају и додирну макету Музеја, специјално направљену овим поводом. 

Архитектонска вредност (естетско становиште)

Оригинални пројекат, 1960. година: арх. Михаило Јанковић и пројектни биро Стадион                                                             

Пројекат уређења приступног платоа на североисточној падини Топчидерског брда, 
1978. година: арх. Марија Јовин и арх. Бранислав Јовин

Укупна површина објекта Музеј „25. мај“ износи 3 480 м², док је површина изложбеног 
простора 1 600 м². У приземљу су смештене службене просторије, музејски депои, 
бископска сала са 136 седишта и помоћне просторије.

Музеј је значајан пример архитектуре високог модернизма и један од ретких примера 
тотал дизајна у архитектури Београда (слика 4). На уређењу спољашње фасаде, 
делова ентеријера и на музејској поставци радили су различити уметници попут 
Бошка Карановића, аутора мозаика на прочељу фасаде, Раула Голдонија, аутора 
зидне слике у унутрашњости, Емила Вићића и Владете Петрића, аутора музејске 
поставке која ће се у интегралном облику задржати наредне две деценије. 

Михаило Мика Јанковић (1911–1976) „... године, 1961, што слови као крунски доказ 
друштвене подршке његовом дотадашњем раду, учествује на ексклузивном позив-
ном конкурсу за зграду Музеја поклона 25. мај у Ботићевој улици, у подножју Топ-
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чидерског брда. По оцени расписивача, његов прилог ближе ће одговорити пропози-
цијама конкурса од супротстављеног пројекта корифеја југословенске архитектуре 
– Драгише Брашована. Ослањајући се на тековине наивног симболизма предратног 
модернизма, креира хоризонталистички објекат напетих крила са корбизијански из-
вајаном колонадом масивних стубова у приземљу, а лаким прозрачним и остакље-
ним корпусом с наративним мозаиком посред лица фасаде, на спрату. Године 1962. 
Музеј ће бити и реализован.“11

Неоспоран је допринос Михаила Јанковића развоју модерне архитектуре у Југославији.12 
У стваралаштву овог архитекте издваја се неколико грађевина које су, не само својом 
архитектуром, већ и наменом и симболичким значењем, оставиле значајан траг у поли-
тичкој, друштвеној и културној историји Београда. Ако само поменемо неке од њих: Са-
везно извршно веће – СИВ (данас Палата „Србија“), Спортски центар Ташмајдан, зграду 
Централног комитета – ЦК (данас зграда Пословног центра „Ушће“), Партизанов стадион, 
Музеј „25. мај“, јасно је да је реч о неким од најмаркантнијих објеката Београда.  

Већина Београђана данас не зна ко је архитекта ових грађевина, али сви памте први 
пољубац у Ташмајданском парку, као и емоцију када су свог сина гледали како игра 
фудбал на Партизановом стадиону (емотивна вредност). 

Најдоминантнији архитектонски елементи Музеја „25. мај“ свакако су мозаик на фа-
сади, унутрашња декорација зидова у холу на спрату и степениште.

Мозаик на фасади дело је Бошка Карановића (слика 5) и симболизује оно што се 
налазило у Музеју, штафете и макете. На мозаику су представљене Народноосло-
бодилачка борба и изградња ратом разрушене земље, а шест фигура персонификују 
шест република и братство и јединство југословенских народа. 

Зидна слика Раула Голдонија (1919–1983), хрватског академског сликара, вајара и 
дизајнера, настала је 1963. године као део целокупног дизајна у ентеријеру новоот-

Слика 4. Музеј 25. мај, Фото: Реља Иванић
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вореног Музеја, у складу с мо-
дернистичком идејом о свим 
у м е т н и ч к и м  д е л и м а 
(Gesamtkunstwerk). 

Јавне зграде, Савезно извршно 
веће, Музеј „25. мај“, као и згра-
да новог аеродрома у Сурчину 
нису биле само најмаркантнији 
архитектонски објекти грађени 
шездесетих година прошлог 
века, већ и пионирски примери 

тотал дизајна у домаћем градитељству. Подједнака пажња посвећена је репрезен-
тативном спољашњем изгледу објекта и модерном уређењу ентеријера. У том сми-
слу треба тумачити зашто нису увек постигнута најбоља решења у синтези архитек-
туре и других области ликовних уметности. 

Сликa је монументална, величине 4,4 x 14,6 м, на површини од 64,24 м2, рађена је у 
техници ал секо. Задата тема – Живот, страдања и борба народа на подручју родног 
краја председника Јосипа Броза Тита, од средњег века до ослобођења – реализована 
је кроз приказ буне словенских сељака на простору хрватског Загорја 1573. године, под 
вођством Матије Гупца, с једне стране и Народноослободилачке борбе с друге стране. 

Рељефна мапа Титових путовања мира (слика 6), на супротном зиду горњег хола, 
рађена зграфито техником, такође представља део аутентичне зидне декорације. 
Посетиоцима је ова декорација требало да покаже колико је Тито признат на међу-
народној политичкој сцени, што оправдава и његов положај у земљи. 

На овом месту нужно се намеће подсећање на текст др Лазара Трифуновића Син-
теза – шта је то?, објављеног у листу Данас 4. јула 1962. године. У њему он, пово-
дом радова на јавним зградама, износи негативно мишљење, пре свега када је реч 

Слика 5. Mозаик на фасади, фото: Рифат Куленовић

Слика 6. Mапа Титових путовања, 
фото: Реља Иванић

Слика 7. Улазни хол, Музеј 25. мај, 
фото: Реља Иванић
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о синтези архитектуре, сликарства и скулптуре, о два објекта Михаила Јанковића 
које помињемо у овом раду – Музеју „25. мај“ и згради Савезног извршног већа. Уз 
дужно поштовање према уваженом професору, непуних шест деценија касније при-
метно је све веће интересовање стручњака најразличитијих профила (архитеката, 
историчара уметности, социолога и других) и њихово промишљање у новом светлу 
о архитектури репрезентативних објеката у Београду шездесетих година. Исто тако, 
многи корисници простора Музеја „25. мај“, како домаћи тако и страни, сведоче да 
објекат по свом положају, садржају и ентеријеру пружа изузетне могућности за орга-
низовање најразличитијих активности.

Степениште унутар Музеја повезује приземље с првим спратом. Према мишљењу 
већине запослених оно је најлепши и најдоминатнији архитектонски елеменат 
ентеријера. 

Саставни део здања јесте и плато испред Музеја, који се простире до данашњег 
Булевара кнеза Александра Ка-
рађорђевића. Прво решење Ми-
хаила Јанковића у виду пројекто-
ваног партера с базенима, дуж 
којих се каскадно преливала вода, 
после неколико година било је не-
функционално. То је било повод 
за реконструкцију и ново уређење 
слободних простора непосредне 
околине Музеја. Потражен је са-
вет од једног броја одабраних 
стручњака како би се утврдили 
програм потребних радова, кон-
цепција решења и фазе за реали-
зовање усвојеног решења.13 Рас-
писан је општи југословенски 
конкурс и позвано је осам аутора, 
а као победнички изабран је рад 
Бранислава и Марије Јовин, 1978. 
године. Комисију за преглед и из-
бор рада чинили су архитекте 
Иван Антић, Богдан Богдановић, 
Братислав Стојановић и Леон Ка-
биљо, као и директорка Музеја, 
Љубица Станимировић. 

Слика 8. плато испред Музеја 25.мај, решење Јовина, 
фото: Реља Иванић
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Простор испред Музеја део је зеленог комплекса Топчидерског брда, пружа могућ-
ност за организовање културно-уметничких програма, и ту су предвиђене површине 
и места за одржавање манифестација. Данас је део непосредног окружења Музеја 
историје Југославије и природни део Музеја „25. Мај“, маркиран као значајан за афир-
мацију МИЈ (слика 8). Последњих неколико година традиционално се у амфитетару 
одржавају манифестација Дружење са фићом, као и фестивал Крокодил.

Нажалост, данас је Музеј „25. Мај“ у грађевинском и архитектонском смислу у неста-
билном и дерутном стању, конструктивно нарушен, енергетски и инфраструктурно 
неефикасан. Застарели и хаварисани систем техничко-технолошке базе у целини и 
неодговарајуће стање објекта, који је без основних безбедних и стабилних услова за 
функционисање, тренутно највише угрожавају изузетно вредан и значајан музејски 
фонд смештен у четири депоа, а отежавају и реализацију програмских активности и 
пријем посетилаца. Овакво стање објекта узроковано је вишедеценијским неула-
гањем у одржавање.

У Стратешком плану МИЈ (2014–2018), један од општих циљева јесте: Рехабилито-
вати комплекс МИЈ водећи рачуна о његовим различитим вредностима. Пројекат 
рехабилитације МИЈ планира се и реализује у складу с највишим стандрадима заш-
тите, као и потребама савремених корисника, водећи рачуна о чињеници да значај 
Музеја лежи у синергији архитектонских, историјских, културних, а нарочито симбо-
личких вредности комплекса. Специфични циљеви су: санација и реконструкција 
постојеће инфраструктуре и стварање предуслова за рехабилитацију комплекса.

Музеј „25. Мај“ члан је групе Docomomo International.14 Мисија овог удружења гласи: 
Чини се да је у последњим деценијама архитектонско наслеђе модерног покрета 
угроженије него икада. То изграђено наслеђе велича динамични дух машинског 
доба. Крајем осамдесетих година прошлог века, многа савремена ремек-дела већ 
су била уништена или измењена до непрепознатљивости. До тога је дошло 
превасходно зато што многа од њих нису ни сматрана елементима наслеђа, зато 
што су им се првобитне функције суштински промениле и зато што њихове тех-
нолошке иновације нису увек успевале да претрпе дугорочне стресове.

Амбасадоров фонд15 препознао је Музеј „25. мај“ као значајан пример социјалистичке 
архитектуре и, након другог конкурисања МИЈ за санацију фасаде Музеја „25. мај“, здање 
је ушло у ужи избор од два пројекта, али 2013. године грант није додељен Србији.

Да ли смо спремни да, након временске дистанце од педесет четири године, (пре)
познамо вредности Музеја „25. мај“ и прогласимо га за споменик културе?

Позивам вас да заједно препознамо Музеј „25. мај“ и његово место у Београду.

(Пре)познавање
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Прилог

Михаило Мика Јанковић (1916–1976) рођен је у Београду, у породици грађевинара. 
Следивши оца, познатог београдског архитекту, дипломирао је на Архитектонском 
одсеку Техничког факултета 1936. године. Одмах по ослобођењу, 1945. године ступа 
на дужност пројектанта Југословенске народне армије, а 1953. године оснива Пројек-
тантски атеље за архитектуру „Стадион“, на чијем се челу налазио све до смрти.
Ремек-дела у опусу овог знаменитог архитекте јесу објекти с непролазним архи-
тектонским и културно-историјским вредностима: Стадион ФК Партизан (некадашњи 
Стадион Југословенске народне армије), стадион Ташмајдан, Палата „Србија“ (не-
кадашња Палата Савезног извршног већа), Палата „Ушће“ (некада Централни коми-
тет Савеза комуниста Југославије) и Музеј „25.мај“.
Поред ових грађевина спортског и јавног карактера, Јанковић је, као архитекта с 
најбогатијим радом у послератној архитектури Београда, пројектовао и извео као 
аутор или коаутор, читав низ стамбених и стамбено-пословних зграда. 
Заједно са Угљешом Богуновићем добитник је, прве Октобарске награде града Бео-
града, установљене 1956. године, за пројекат Стадиона Ташмајдан, а за завршетак 
зграде Савезног извршног већа одликован је Орденом рада с црвеном заставом 
1962. године.

(Пре)познавање
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Владимир Бојковић

ОБЈЕКАТ ДОМА РЕВОЛУЦИЈЕ (1976-2016)  
У УРБАНОМ ПРЕДЈЕЛУ НИКШИЋА

Aпстракт

Урбани предио, као једна од основних типолошких јединица културног предјела у односу на развојне 
карактеристике и ниво модификације, представља најбољи показатељ равоја урбане и архитектонске 
разноврсности једног града, а самим тим и његов културни потенцијал. У овом контексту, град Никшић 
представља специфичан случај који се најбоље може илустровати на примјеру зграде „Дома револу-
ције“. Ова грађевина требало је да буде најзначајнији центар културе у централном дијелу Црне Горе. 
Пројектована је 1976. године и још увијек није саграђена.

Пројекат „Дома револуције“ има двојаку улогу. Грађевина је замишљена као меморијални центар у 
славу погинулих ослободилаца у Другом свјетском рату. Такође, грађевина има капацитете за 
одвијање свих културних догађања. У погледу архитектуре и урбанизма, пројекат представља синте-
зу међународног стила и социјалистичког реализма кроз који се преплићу елементи традиционалне 
архитектуре.

Током изградње објекат је постао један од главних елемената културног и урбаног идентитета града 
и понос свих грађана. Међутим, када је дошло до међуетничких сукоба и грађанског рата у Југославији, 
нестала је политичка база и идеологија јединства као идеја на којој је био конципиран. Временом, ова 
грађевина постала је антитеза свега онога што је требало да представља, поставши елемент нега-
тивног културног и урбаног идентитета. Након обуставе градње, „Дом револуције“ је почео да пропа-
да, како од утицаја времена тако и од људи. Недовршени објекат постао је велики, деценијски проблем 
града Никшића, нарочито у периоду транзиције.

Данас, велики број грађана сматра да грађевину треба потпуно срушити, јер се њено културолошко 
и урбано значење драматично измијенило. Од некадашњег поноса објекат је постао репер урбане 
деградације и пропадања. С обзиром да се у панорами, као физичкој представи културног предјела 
града, објекат „Дома револуције“ истиче својом препознатљивом монументалношћу, грађевина је 
постала и симбол неуспјеха једне епохе да доврши започете циљеве у културном развоју града. 
Међутим, велики број грађана, свјесни историјске вриједности који овај пројекат има, залаже се да се 
објекат заврши. Идеја о јединству и разноликости, на којој се пројекат заснива, требало би да буде и 
даље главна водиља, нарочито за будуће генерације.

Кључне ријечи: Никшић, Дом револуције, идентитет, културни предио, трансформација, значење
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Vladimir Bojković

THE “HOME OF REVOLUTION“ BUILDING (1976-2016) 
IN THE URBAN AREA OF NIKŠIĆ

Abstract

The urban area, as one of the basic typological units of cultural landscape, in relation to the developmental 
characteristics and level of modification, represents the best indicator of the development, urban and 
architectural diversity of a city and therefore its cultural potential. In this context, the town of Niksic is a specific 
case that can be best illustrated by the example of building “Home of revolution.” This project was designed 
to be the most important cultural center in the central part of Montenegro. It was designed in 1976 and has 
not yet been built.

The “Home of revolution” building has a dual role. It was designed as a memorial in honor of fallen liberators 
of the Second World War. Also, the building has a capacity for all kinds of cultural events. In terms of 
architecture and urban planning, the project represents a synthesis of international style and the socialist 
realism with the elements of traditional architecture.

During construction the building has become one of the main elements of the culture and urban identity of 
the city and the pride of all citizens. However, when it came to civil war in Yugoslavia, it disappeared political 
base and ideology of unity as an idea on which it was conceived. Over time, the building became the 
antithesis of everything that is supposed to represent, becoming element of negative cultural and urban 
identity. After the suspension of construction, “Home of revolution” began to collapse, as the influence of the 
weather and the people. The unfinished building has become a large, decade-long problem of the town of 
Niksic, particularly during the transition period.

Today, a large number of citizens believe that the building needs to be demolished because its cultural and 
urban significance dramatically changed. What was once a pride, becomes a landmark of urban degradation. 
Considering that panorama physicaly presents cultural landscape of the city, the building “Home of revolution” 
stands out with its distinctive monumentality and has become a symbol of the failure of an era that couldnt 
complete the cultural development of the city. However, a large number of citizens, believe in the historical 
values of this project has, advocates that the building should be complete. The idea of unity and diversity, on 
which the project is based, should continue to be the main guiding principle, especially for future generations.

Keywords: Niksic, Home of Revolution, the identity, the cultural landscape, the transformation, the meaning
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Увод

Након Другог свјетског рата Никшић се нагло развија и постаје водећи индустријски 
центар у Црној Гори, а један од највећих у Југославији. Овако динамичан развој 
омогућио је и развој инфраструктуре града, али и донио изражену потребу за ства-
рањем културних садржаја и простора за њих. Идеја за изградњу меморијалног ком-
плекса јавила се средином шездесетих година да би до њене реализације дошло 
средином седамдесетих када је на Опште-југословенском конкурсу побиједио сло-
веначки архитекта Марко Мушич.1

Интересантно је да је овај архитекта само један од многих словеначких архитекта 
који су се бавили пројектовањем архитектонских објеката и урбанизмом у Никшићу. 
Први регулациони план града урадио је Јосип Сладе 1883. године. Направио је ур-
бану матрицу идеалног ренесансног града по којој ће се Никшић развијати. Потом су 
за град урбанистичке и архитектонске пројекте радили, такође словеначки, али и 
хрватски архитекти, Феђа Кошир, као и Јосип Сајсел, Драган Болтар и други. (сл.1)

Слика 1. Локација Дома 
револуције у урбаној 
матрици града 

Слика 2. Макета пројекта

Владимир Бојковић
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Пројекат Дома револуције симболички је замишљен тако да слави храбру улогу коју 
су одиграли грађани Никшића у ослободилачким борбама са партизанима против 
нацизма и фашизма. Поред меморијалне улоге, грађевина је требало да буде и 
мјесто за сва културна дешавања у граду која би подсјећала на славну прошлост, 
али и доносила нове и савремене трендове. Зграда има комбиновану улогу, она је 
споменик испуњен активностима културног центра. Све ово је било у служби промо-
висања идеала и вриједности на којим је почивала Југославија. Архитектонски стил 
објекта је такав да представља мјешавину западног међународног стила и соција-
листичког реализма. Елементи традиционалне архитектуре уочљиви су у форми-
рању традиционалног црногорског мјеста окупљања „гувна“ које ће послужити и као 
лајт мотив за формирање променаде која пролази кроз објекат. (сл. 2)

Урбани предио Никшића до изградње Дома револуције
Урбани предио, као једна од основних типолошких јединица културног предјела у од-
носу на развојне карактеристике и ниво модификације, представља најбољи показатељ 
равоја урбане и архитектонске разноврсности једног града, а самим тим и његов кул-
турни потенцијал. Никшић у том погледу, као град богате историје, можемо посматрати 
у различитим периодима. Овај рад се базира на периоду након Другог свјетског рата, 
када је град доживио драматичне промјене у демографском и урбаноморфолошком 
контексту. Период након Другог свјетског рата, све до половине седамдесетих година, 
вријеме је у којем се стварају услови и сазријева идеја о могућности и неопходности 
изградње објекта који ће постати нови симбол и елемент идентитета града.

Нарочито ће урбанистички планови дефинисати смјернице и правац у ком ће се 
развијати град и зоне специфичних дјелатности у првом реду културних.  

Никшић је 18.септембра 1944.године био први већи град у Југославији који је коначно 
ослобођен од фашистичке окупације.2 Град се до 1951.године споро развијао и углав-
ном је то период успостављања инфраструктуре и обнављања порушених објеката. 

Нагли развој град доживљава када се у периоду од 1952-1962 године економска база 
формира на индустријској производњи. У овом периоду гради се Жељезара као 
најзначајнији индустријски објекат, потом Дрвни комбинат, реконструише се Пивара 
„Требјеса“, отварају Рудници боксита, гради хидроелектрана и поново успоставља 
пруга Подгорица-Никшић. Од предратне варошице од само четири хиљаде станов-
ника Никшић се педесетих година развија у други по величини град у Републици са 
18 500 становника, од чега је у индустрији било ангажовано скоро 12 000 становника. 
Из овога јасно проистиче закључак да идентитет града почива на индустријској про-
изводњи, као доминантној економској грани, која ће у наредних 50 година развијати 
и уједно обликовати Никшић.

Објекат Дома револуције (1976-2016) у урбаном предјелу Никшића
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У атмосфери наглог развоја било је неопходно доносити урбанистичке планове. Први 
урбанистички план након регулационог плана др Јосипа Сладеа из 1883.године  био 
је урбанистички план браће Стојановић из 1952.године на основу којег ће се уз од-
ређене корекције и сугестије урадити и Генерални план који повезује стари Никшић 
са тврђавом са природним предјелом брда Требјесе. План предвиђа да се друштвени 
живот одвија у центарлном дијелу, између ова два репера. 

План из 1956. урадили су професор Јосип Сајсел са сарадником Драганом Болтаром, 
са Техничког факултета из Загреба. Овај план у потпуности поштује базични Сладеов 
план доприносећи континуитету развоја града у чему се огледа његов највећи ква-
литет. (сл.3)

Значај ових планова је вишеструк. Са једне стране, они су давали смјернице развоја 
града поштујући базични регулациони план, омогућивши несметан континуитет у 
градоградњи. Са друге стране, планови су по први пут дефинисали намјене и функ-
ције појединих зона града, чиме су се стекли услови за имплементацију различитих 
активности и садржаја, као предуслов за богат социјални и културни живот града. 
Почетком шездесетих почеће са радом Завод за урбанизам, захваљујући којем ће 
Никшић добити обрисе модерног града.3

Програм изградње и намјена  
основних групација простора 
Дома револуције

Дом револуције требало је да предста-
вља највећи и најрепрезентативнији спо-
меник Другог свјетског рата који је финан-
сиран од стране Федералне владе 
Југославије. За разлику од већине дота-
дашњих споменика, Дом револуције, 
осим меморијалног, посједује и културне 
програме и функције. (сл.4)

Идеја о изградњи монумента јавила се 
још средином шездесетих година, да би 
средином седамдесетих, услед квантите-
та културног живота у типично индус-
тријском граду, било јасно да је подизање 
грађевине са културним садржајима 
неопходно.4Слика 3. Макета Сајселовог регулационог 

плана

Владимир Бојковић
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Локација за изградњу Дома револуције заузима скоро два хектара и дата је у виду 
једног урбаног блока. Претходно, на локацији се налазила једна од најзначајнијих 
грађевина у граду, Народна основна и Учитељска школа.5

Ову грађевину пројектовао је један од првих црногорских архитеката Периша Вукотић 
1947.године. Рушењем ове грађевине као да се промијенио и урбани идентитет гра-
да, гдје један урбани симбол бива замијењен другим.(сл.5)

Изградња Дома револуције започела је 1976. године након што је на Опште-југосло-
венском конкурсу побиједио словеначки архитекта Марко Мушич. Градња је трајала 
петнаестак година. Првобитни план је предвиђао да објекат има 7000 метара ква-
дратних, да би због захтјева политичких структура површина нарасла на 22 000 ме-
тара квадратних. Пројекат је предвиђао да зграда може да прими 7000 посјетилаца, 
што је у то вријеме представљало једну четвртину броја становника града. (сл.6)

Програм за изградњу објекта предвидио је двојаки карактер грађевине. Прво објекат 
треба да буде меморијалног карактера, којим ће се приказати поштовање свим бор-
цима за слободу у Другом свјетском рату. Са друге стране, објекат треба да пружи 
садржаје којима ће квалитет друштвеног и културног живота грађана бити подигнут 
на већи ниво у односу на дотадашњи.

Слика 4. Просторна 
концепција

Слика 5. Народна основна и 
Учитељска школа, 
архитекта Периша Вукотић

Објекат Дома револуције (1976-2016) у урбаном предјелу Никшића
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Дом револуције, по својој намјени и умјетничкој осмишљености, треба да утилитарно 
и складно изрази и задовољи друштвене, културне, умјетничке и друге потребе ста-
новништва и да савременим архитектонским обликовањем, скулптуралним изразом 
и унутрашњим ликовним садржајима истакне знамење, дјела, напоре и жртве народа 
овог краја у револуцији, на којима ће се васпитавати будуће генрације. Као такав, 
Дом револуције ће бити трајно обиљежје и казивање о једном великом и преломном 
времену у историји овог подручја и уједно убједљиво историјско свједочанство саз-
нања и укупних достигнућа времена у коме се гради. (6)

Интересантно је поменути да је у годинама изградње, дио финансијских средстава 
за подизање Дома био обезбијеђен и директним учешћем грађана којима је одбијано 
од вриједности плате 3%.

У просторној концепцији Дома разликују се следећи простори:

Свечани простори
Ови простори својим мотивима, ликовним и архитектонским третманом треба да 
подсјећају на значајне догађаје из народноослободилачке борбе и на велики број 
бораца, ослободилаца и жртава. 

Разуђеност и флексибилност свечаних простора, датих у виду ниша, аула, коридора 
и других организованих простора, ентеријерски опремљених специфичним евока-
тивним елементима главне су карактеристике меморијалног дијела Дома, који указују 
на предратну, ратну и послијератну активност Никшића.

Главни садржај овог простора је Универзална сала са 1200 сједишта за организо-
вање јавних скупова, манифестација, конференција, академија, предавања и 

Слика 6. Основа приземља

Владимир Бојковић
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сједница. Осим ове, предвиђена је и мања сала са 120 мјеста за окупљања из обла-
сти привреде, образовања, културе и сл.

Образовни центар - Перманентно образовање

Простори образовног центра омогућавају корсницима да у савременим условима 
обогаћују своје знање, упознају се са трендовима и токовима у различитим области-
ма. Централни дио овог дијела Дома предвиђен је за Библиотеку образовног центра 
са читаоницом. Остали садржаји су простори за различите врсте секција и кружока, 
попут литерарних, драмских, музичких, хорских, историјских, као и простори за пре-
давања и индивидуални рад.

Окупљање и забава омладине

Посебна пажња посвећена је омладини, којој се пружају велике могућности у орга-
низовању музичких, литерарних, филмских и осталих манифестација. Поред пра-
тећих простора, централно мјесто је акцентовано клубом младих са мултифункцио-
налном салом са 300 мјеста.

Пратећи слободни простори
С обзиром да се налази у централној зони града, Дом револуције добро је повезан на 
саобраћајну инфраструктуру, како за колски саобраћај, тако и за пјешаке. Програмом је 
посебна пажња посвећена јавним просторима који окупљају људе. Простор испред главног 
улаза реминисценција је на традиционални архитектонски елемент тзв. гувно.(сл.7)

Слика 7. Пресјек и изглед 
објекта

Објекат Дома револуције (1976-2016) у урбаном предјелу Никшића
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Дом Револуције данас

Недуго након Титове смрти, 1980.године, наступа антибирократска револуција са 
дубоком политичком и економском кризом која ће водити до постепене обуставе 
изградње Дома револуције.(7)

Када се 1990.године Југославија распала, дошло је и до обуставе изгадње свих са-
везних пројеката укључујући и Дом револуције. Данас је ова грађевина потпуно на-
пуштена и препуштена времену.(сл.8)

Након обуставе градње, Дом револуције је почео да пропада, како од утицаја време-
на, тако и од људи. Временом су почела да нестају плава стакла којим је био обло-
жен, а потом и мањи челични елементи који су се могли искористити у малој привре-
ди. Појавиле су се и подземне воде које су поплавиле већи дио сутеренских 
просторија. Дом је постао мјесто за бескућнике и наркомане. Од момента престанка 
изградње, у овој згради је несрећним случајем живот изгубило 15 људи. Чак долази 
и до промјене имена грађевине, међу грађанима објекат се све чешће назива „Дом 
смрти“ или „Плава гробница“.

У току изграње потрошено је око 50 милиона њемачких марака, око 400 тона челика 
и толико бетона да је било могуће направити 3000 комфорних станова или 50 зграда 
од 14 спратова.(8)

Слика 8. Дом револуције, 
данас

Владимир Бојковић
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Закључак

У бившој Југославији је живио велики број различитих народа и етничких група, па 
ипак је та земља представљала јединство свих тих народа. Дом револуције је сим-
болички представљао дух Југославије и јединства. 

Током изградње, Дом револуције постао је један од главних елемената урбаног иден-
титета града и понос свих грађана. Међутим, када је дошло до међуетничких сукоба 
и грађанског рата у Јогославији, нестала је политичка база и идеологија јединства. 
У исто вријеме нестала је и идеја на којој је био конципиран Дом револуције. Време-
ном, ова грађевина постала је антитеза свега онога што је требало да представља. 
На овај начин постала је негативан елемент урбаног идентитета.(сл.9)

Данас, велики број грађана сматра да ову грађевину треба потпуно срушити. Међу-
тим, многи грађани су свјесни историјске вриједности који је овај пројекат имао и 
залажу се за то да се објекат заврши. Идеја о јединству разноликости, на којој се овај 
објекат заснива требало би да буде и даље главна идеја водиља, нарочито за будуће 
генерације. Архитектура Дома револуције донијела је у урбанистичком, архитектон-
ском и културном контексту потпуно нови начин представљања симболике, нову 
окосницу градског живота и несвакидашње мјесто окупљања свих грађања. Дом 
револуције требало је да предстаља нови замајац развоја града. Без обзира на ис-
торијско-економске прилике које нијесу биле повољне, остаје нада да ова грађевина, 
уз адекватну идеју и концепт, може бити један од позитивних фактора развоја и 
препознатљивости Никшића у позитивном контексту.  Каква ће бити судбина овог 
здања вријеме ће показати.

Слика 9. Дом револуције, 
архива аутора архитекте 
Марка Мушича

Објекат Дома револуције (1976-2016) у урбаном предјелу Никшића
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Ксенија Стевановић
Тихомир Дражић 

БЕБИЋА ЛУКА – ЖИВИ ЕТНО МУЗЕЈ 

Апстракт

На простору Ваљевских планина, а на потезу Медведник и новоформирано Језеро Стубо- Ровни, 
осим раскошне природе, налазе се и два драгоцена историјска одредишта, Манастир Пустиња и етно 
целина Бебића Лука. Шири контекст ове природне целине са споменицима културе, чини да је ово 
подручје вишеструки ресурс у погледу туризма, културе, рекреације...
Спонтано настала агломерација Бебића Лука, чији је просторно-структурни склоп срастао са приро-
дним амбијентом, чини ову руралну скупину јединственим културним пределом, посебних вредности 
за Србију. Објекти уједначених архитектонских својстава, изграђени од истих природних материјала, 
представљу живи музеј традиционаног живота и архитектуре, досада још не нарушених у већој мери. 
У свим овим објектима сачувана су и вредна покретна културна добра, чиме је увећана споменичка 
вредност ове руралне целине. Сва ова дела људских руку, стављена у раскошан оквир природе, 
скромно, складно и одмерено, намећу утисак да су стварани према природи и мери човека. Реста-
урацијом објеката и унапређењем ове целине у погледу понуде нових садржаја, пре свега смештајног 
капацитета, ова културно-историјска целина би била јединствена понуда сеоског туризма у оквиру 
аутентичне групације споменика културе.
Укључујући просторну целину Бебића Лука у туристичку понуду ваљевске општине, битно би се обо-
гатила понуда горе наведене трасе, а овај споменик културе би се додатно сачувао текућим одржа-
вањем и унапређењем.
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Ksenija Stevanović
Tihomir Dražić

BEBIĆA LUKA – A LIVING ETHNO-MUSEUM

Abstract

Within the range of Valjevo’s mountains, on the outline of mountain Medvednik and the newly formed lake 
Stubo-Rovni, besides the beautiful surrounding nature, there are two precious destinations, Monastery 
Pustinya and ethno-entity Bebica Luka. Broader context of this natural entity with the monuments of culture, 
makes this area a multiple resource for tourism, culture, recreation…
Spontaneously formed agglomeration Bebica Luka, whose spatial – structural frame has grown together with 
its natural ambience, makes this rural entity a unique cultural site, with the special value for the Republic of 
Serbia. Theses objects with uniform architectural characteristics, built from the same natural materials, 
represent a living museum of traditional life and architecture, mostly undisturbed till present day. Quite worthy 
movable cultural goods, which are preserved within these objects, bring this entity even higher historical 
value. All these hand made creations, put within the sumptuous natural frame, humbly, harmoniously and 
evenly measured, bring the impression that they were made towards the nature and towards the mankind. 
With the restoration and improvement of this entity aimed at new contents, lodging capacity above all, this 
historical – cultural entity would make for a unique offer of eco tourism well put in a frame of authentic group 
of monuments of culture.
Including Bebica Luka entity in Valyevo’s county tourist offerings, would significantly enrich guests appeal for 
this region, and this cultural monument would be preserved with the ongoing maintenance and improvement.   
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Аутентична етно насеобина 19. века
Бебића Лука је засеок села Вујиновача општине Ваљево, на реци Јабланици, на око 
600 метара надморске висине, на 30 километара од Ваљева ка Бајиној Башти. Село 
је смештено на нагнутом терену, у сред зеленила и оно је спонтано настала агломе-
рација заснована на родбинској основи која представља модел у развоју организа-
ције села овог дела Србије 19. века. Бројност старих сачуваних стамбених и економ-
ских објеката и покретних предмета у њима, сраслост просторно-културног склопа 
са природним амбијентом као и ненарушеност целине новијом градњом, чини ову 
руралну скупину јединственом не само у Ваљевској подгорини, већ у читавој Србији, 
што је условило проглашавање исте за споменик културе 1990. године.

Насеобина је настала полови-
ном 19. века и чини је групација 
од петнаестак објеката, од-
носно неколико домаћинстава, 
стамбених кућа са пратећим 
објектима. Целина вишеструко 
одише јединством. Објекти су 
једнаког архитектонског језика, 
технологије грађења, пропор-
цијског и волуметријског кључа, 
као и примењених материјала. 
Груписање ових објеката  je 
према практичном, логичном 
поретку потреба домаћинстава 
и њиховог суживота, на покре-
нутом терену уз саму обалу реке, што уз претходне карактеристике чини овај заселак 
посебним етно наслеђем.

Сви објекти везани за привређивање и газдовање, изграђени су од истих природних 
материјала који су неимарима били на дохват руке и представљају искуство  архитек-
туре и технике у датим друштвеноекономским и историјским оквирима, чија је једна од 
главних карактеристика једноставност и рационалност решења. Скромност у разно-
врсности и величини помоћних зграда, произилази из начина привређивања овог пла-
нинског села, јер се зна да им је сточарство било главно занимање, због чега су већи 
део године задругари проводили на пашњацима Јабланика где су им биле и колибе.   

Бебића Лука представља живи музеј традиционалног живота и архитектуре, досада 
још ненарушених у већој мери, те је као таква врло значајна за проучавање друштвеног, 
историјског и културног развоја као и за подстицај стамбеној сеоској архитектури.

Слика 1. Бебића лука, склад морфологије природног и 
изграђеног

Бебића Лука – живи етно музеј
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Слика 2. Амбијенти, 
материјали, намене 

Слика 3. Једноставност 
плана и појавности

Куће за становање су на каменим темељима у бондруку са испуном од ћерпича, 
малтерисане блатним малтером, окречене у бело. У простор „куће“ улази се кроз два 
наспрамна улаза, који су постављени на источној и западној страни зграде. Кровови 
кућа су четвороводни, стрми и покривени бибер црепом. Прозори су мали, једностру-
ки, подељени шпроснама и са дрвеним капцима са спољне стране. Под у собама је 
од патоса, а у „кући“ је од набијене земље.

Ксенија Стевановић, Тихомир Дражић 
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Поред кућа, седам вајата од тесаних дашчаних талпи, без прозора, са једним улазним 
вратима и четвороводним кровом битан су део целине, као и и три зидане пећи, два 
амбара, један чардак и једна пушница. У свим овим објектима сачувана су и вредна 
покретна културна добра, чиме је увећана споменичка вредност ове руралне 
целине.

Бебића Лука данас
Засеок је до данас опстао у својој функцији, што је и учинило да се очува аутентич-
ност намене и изгледа, премда су објекти знатно оштећени и неопходна је хитна 
заштита. У домаћинствима су остале да живе само старије генерације, ниског стан-
дарда живота, неприлагођени савременијем животу и раду, у неким од кућа више ни 
нема становника, а то утиче и на физичко стање целине. 

На многим објектима су оштећени кровови, како црепови тако и кровна конструкција. 
Зидови са бондрук конструкцијом су дотрајали, малтер је попуцао, а делимично и 
отпао. Занатски рађена столарија захтева рестаурацију, малтер на трсци на плафо-
нима такође. У објектима од инфраструктуре постоји само струја. Низ објеката на 
вишој коти делимично су затрпани недавним деловањем клизишта. 

Све указује на неопходност бржег ангажовања друштва и појединаца у тражењу 
начина очувања овог села које је репрезент наслеђа. Завод за заштиту споменика 
културе Ваљево обавило је теренска истраживања и направио је техничку докумен-
тацију. Прихваћен је и предлог да споменик добије категорију изузетног значаја. 
Министарство културе је пре неколико година дало средства за хитне оправке кро-
вова и фасада неких од објеката. Будући да се ради о грађевинском фонду слабијег 
материјала, потребно је редовно одржавање, за шта корисници немају средства, 
тако да треба тражити дугорочна и системска решења.
 

Слика 4. Оштећења, клизиште...

Бебића Лука – живи етно музеј
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Шири контекст културног предела Бебића Луке 

У прилог налажењу решења за очување Бебића Луке, иде и шири просторни контекст 
овог локалитета.

У непосредној близини села, налази се манастир Пустиња, у клисури реке Јабланице 
на северозападним обронцима Ваљевских планина. Црква из 17.века на темељима 
старе немањићке из дванаестог века, позната је по свом живопису и такође је споменик 
културе од великог значаја и део понуде културно-историјске традиције овог простора. 
Осим поменутог манастира, недалеко су и манастири Јовања и Ћелије који су такође 
привлачни за посетиоце. Надаље, путем ка западу, налазе се врх Медведника (1200 
м), који привлачи својом чистом, очуваном природом, лековитим и другим биљем, 
врстама печурака...На другој страни, према североистоку налази се управо напуњено 
акумулационо језеро Стубо-Ровни, које би требало да буде нова туристичка понуда у 
овом делу Србије, за одмор и рекреацију на води. Стратегија коришћења богате и 
разноврсне понуде овог краја у сеоском, рекреативном, манастирском, гастрономском 
туризму, требало би да допринесу опстанку и очувању Бебића Луке.

Прелиминарни предлози 

На који начин је могућ опстанак и реинтеграција у савремено друштво овакве локалне 
заједнице уз могућност очувања културног идентитета?

Предлози укључују све могућности за развој друштвеног живота, отварање радних 
места, развој трговине и производње здраве хране и осталих природних производа 
на територији ширег подручја, као и самог села. Употреба објеката за становање 
пријем гостију, образовне, научне и рекреативне садржаје, како у аутентичним објек-
тима, тако и у новим репликама лоцираним у близини аутентичних. Могућност реа-
лизовања живог музеја, формирање уметничке колоније...

Слика 5. Манастир Пустиња и акумулационо језеро Ровни

Ксенија Стевановић, Тихомир Дражић 
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У погледу реализације стратегија потребно је по фазама спровести:
– Израду пројекта
–  Радове на инфраструктури: путна мрежа, канализација, уређај за пречишћавање, 

водовод,реконструкција електрične мреже
– Конзервација објеката
– Конзервација опреме и предмета
– Студија управљања
– Исељавање старачких домаћинстава
–  Премештање других угрожених етно објеката у непосредну близину ради очувања 

и стављања у функцију

Стављањем у функцију засеока, неопходно је одмах формирати акционарско 
друштво које ће преузети вођење, бригу и управљање целином, које ће ангажовати 
мештане у реализацији програма.

Проблеми који се очекују:
– Однос становника према пројекту
– Садашња имовинско-правна ситуација
– Будућа намена објеката
– Будуће управљање имовином
– Организација простора и садржаја
– Формирање акционарског друштва

Како би се избегле погрешне интерпретације и импровизације, потребно је да Општи-
на или друга надлежна институција буде иницијатор препознавања и заштите овак-
вих подручја као и наручилац израде планске документације усаглашене са 
постојећим просторним плановима и стратегијом развоја. Улагањем у инфраструк-
туру, припремањем потребне документације везане за заштиту културног наслеђа, 
остварује се предуслов за формирање модела заједничког улагања, где се приватни 
сектор укључује са јасно дефинисаним условима и правилима.

Ангажовање Завода за заштиту споменика Ваљево 
Завод за заштиту споменика културе Ваљево од почетка свог постојања, 30 година, 
прати стање, околности и збивања у вези са целином Бебића Лука. Целина је прог-
лашена за споменик културе, у више наврата су на иницијативу Завода програмске 
активности усмерене на санацију објеката. Завод прати и имовинске односе унутар 
насеобине, промене власништва и у директној је комуникацији са живљем.

Бебића Лука – живи етно музеј
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Искуство струке је да је тешко наћи модел очувања етно наслеђа, будући да су ти објекти, 
по правилу, превазиђени за савремен начин живота и рада, затим, они су углавном у 
приватном власништву и коначно од трошног су материјала и краћег века постојања.

Што се тиче промене намене, претварањем у музеје и туристичке атракције и слично, 
свесни смо да је најбоља заштита задржавање аутентичне намене. Бебића Лука је 
целина у којој је стари живаљ „срастао“ са својим окућницама и кућама, што је неза-
менљив модел очувања.

Свесни свих ових чињеница, Завод покушава да у договору са Општином Ваљево 
направи споразум да заједно, као старатељи, на одређени период користимо објекте 
чији су власници одсутни и да се у њих финансира како би ушли у туристичку и другу 
понуду. Овај модел је спровео град Шабац са домаћинством у Накучанима, где је ова 
врста партнерства дала добре резултате.

Закључак
Етно целину Бебића Лука потребно је ревитализовати ради очувања њеног аутен-
тичног и јединственог градитељског наслеђа, ставити је у функцију културне, ту-
ристичке и других понуда Србије.

Богата понуда разнородних садржаја ширег подручја Ваљевске подгорине отвара 
могућност да се и Бебића Лука стави у функцију економског развоја овог простора.

Постојање стратешког плана као и плана управљања овим садржајима и пределом 
уз израду документације, предуслов је активирања постојећих и будућих ресурса.

У том процесу, Завод за заштиту споменика културе Ваљево предлаже и чини напоре 
да се постепено преузима старатељство на деловима целине, како динамика живота 
налаже, а уз помоћ и слух представника локалне управе.
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Ивана Лукић

УЛОГА КОНЦЕПТА „ЗВУЧНОГ ПЕЈЗАЖА“ У ОСТВАРИВАЊУ 
ЕСТЕТСКОГ КВАЛИТЕТА КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА

Апстракт

Савремени естетски принцип мултичулности се базира на стварању естетски задовољавајућег кул-
турног предела, односно избалансираног естетског доживљаја који подразумева садејство мултисен-
зорских активности и искустава, за разлику од честих визија урбаних планера базираних углавном на 
задовољавању само чула вида. Постојање различитих чулних сектора окружења, међу којима и звуч-
ног – тј. звучног пејзажа, омогућава не само да град функционише ефикасније, већ повећава и опште 
симболе, значења и меморију.

Квалитативна перспектива звука је до скоро била занемарена област урбаног планирања и дизајна. 
На њој се данас базира концепт звучног пејзажа који је релативно нова научна дисциплина. У оквиру 
ње се проучава како корисници културног предела перципирају, доживљавају и разумеју звучно ок-
ружење у контексту специфичности локације, друштвеног и културолошког наслеђа. Главни циљ овог 
концепта је да интегрише друштвени и естетски аспект акустике урбаног окружења. Он је холистички 
- узима у обзир све звукове из свих извора, и пожељне и непожељне. И то је главна разлика у односу 
на честу доскорашњу тежњу разматрања само нивоа буке и квантитативног аспекта. Бука у оквиру 
концепта звучног пејзажа има могућност да се деловањем урбанистичког планирања и дизајна тран-
сформише и постави у прихватљив контекст.

Данас, многи градови имају ефикасну легислативу чији је циљ редуковање негативних ефеката буке 
и која не узима јасно у обзир шири концепт акустичког окружења. У иностраним научним и струч-
ним круговима се сматра да контрола буке и акустички дизајн треба да буду извор креативности - за 
стварање интересантних и естетски квалитетних звучних окружења, као интегралног дела креације 
културног предела. За сада је мали број таквих примера из регулаторне праксе, али постоји потреба 
за свеобухватним оквиром и препоручује се укључење креативности и примена концепта звучног 
пејзажа у регулативи. Изазов савременог планирања треба да буде и развој методологије анализа 
оваквих окружења и имплементације њихових резултата у регулативу.
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Ivana Lukić

ROLE OF THE CONCEPT OF “SOUNDSCAPE“ IN ACHIEVING  
THE AESTETIC QUALITY OF CULTURAL LANDSCAPE

Abstract

Modern aesthetic principle of multi-sensuousnessis based on creating aesthetically satisfying cultural land-
scape, i.e.a balanced aesthetic experience that involves synergy of multi-sensuous activities and experi-
ences, as opposed to the common vision of urban planners based mainly on satisfying only the sense of 
sight. The existence of different sensory sectors of environment, including acoustic – i.e. soundscape, allows 
not only for the city to function more efficiently but amplifies the general symbols, meanings and memory.

Qualitative perspective of sound has been neglected field of urban planning and design until recently. Today, 
the concept of soundscape, that is relatively new scientific discipline, is based on it. And, a part of it is studying 
how the consumer of the cultural landscape perceive, experiences and understands the acoustic environment 
in the context of the specific location, social and cultural heritage. The main objective of this concept is to 
integrate social and aesthetic aspects of the acoustic urban environment. It is holistic – it takes into account 
all the sounds from all sources, desirable and undesirable. And that is the main difference compared to until 
recently common tendency of considering only the noise level and quantitative aspects. The noise, within 
the concept of soundscape, has a prospect to be transformed and placed in an acceptable context by urban 
planning and design. 

Today, many cities have effective legislation which aims to reduce the negative effects of noise, and which 
clearly does not take into account the broader concept of the acoustic environment. In the international 
scientific and professional community, it is recognized that noise control and acoustic design should be a 
source of creativity - for creating interesting and aesthetically high-quality acoustic environment, as an integral 
part of the creation of cultural landscape. For now, there is a small number of such examples in the regulatory 
practice, but there is a need for a comprehensive framework and it is recommended to include creativity and 
apply the concept of a soundscape in regulations. The challenge of modern planning should be the develop-
ment of a methodology of analysis of such environments and the implementation of its results in the 
regulations.



КУЛТУРНИ ПРЕДЕО 65

Увод
Културни пејзаж, који се у скорије време чешће назива културним пределом, ком-
биновано je дело природе и човека „у ком се преплићу природне и културне вред-
ности, сумиране као: визуелно/естетска, културна, еколошка и употребна вредност, 
на основу чега се он може сагледавати и као потенцијално културно наслеђе“ [1]. 
Његова естетска димензија нуди услове под којима се корисници развијају и дожи-
вљавају процват, односно задовољава једну од њихових савремених потреба ес-
тетске природе. Имајући у виду да је скорији фокус културног предела на његовом 
унутрашњем механизму, тј. како он делује и које ефекте ствара [2], као и на разу-
мевању људске перцепције његових урбаних простора, тачније перцепције и начина 
на који се активности у њима одвијају, истраживања се померају ка питању које 
ефекте он доноси у друштвеном и културном контексту [3]. Сходно томе, приказаће 
се на који начин урбана естетика, остваривањем свог принципа мултичулности и уз 
примену концепта звучног пејзажа, може да подржи такав друштвено-културно-
просторни дискурс и пружи холистички одговор на савремене тенденције развоја 
културног предела.
   
Естетски квалитет културног предела
Према Голдману (Goldman) и његовој „Теорији естетске вредности“ естетски квали-
тет урбаног пејзажа дефинише се као степен до ког урбани пејзаж задовољава чулно 
и ментално [4]. Према томе, може се рећи да се естетски квалитет културног предела 
односи на његову способност да измами осећања менталне сатисфакције или 
свиђања код корисника, што је базирано на перцепцији његових естетских особина, 
како оних везаних за његову просторну организацију, изграђене форме, тако и везу 
са активностима, присутност разумне симболике и асоцијација, значења, гешталт 
односе између изграђених форми и неизграђеног простора, итд. Културни предео 
који поседује естетски квалитет омогућава лакше коришћење урбаног простора од 
стране корисника. Такође, доприноси на опипљив или неопипљив начин друштвеном, 
политичком и економском развоју града. 

Принцип мултичулности
Естетски принципи су доследни ставови о начинима остваривања естетског квали-
тета, у овом случају културног предела. Један од савремених естетских принципа је 
и принцип мултичулности. По њему се у стварању естетски задовољавајућег урбаног 
окружења мора ићи даље од разматрања визуелног доживљаја и укључити и друге 
димензије доживљаја. Истинско естетско искуство подразумева плуралитет чула. 

Улога концепта „звучног пејзажа“ у остваривању естетског квалитета културног предела
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Културни предео који нуди пун опсег чулних сигнала, односно мултичулност, која 
омогућава опажајни ниво естетског искуства, као и могућност њихове интерпретације 
у контексту идеја и намере исказивања значења, представљају извор избалансира-
ног естетског доживљаја. Мултичулност се базира на претапању мултисензорских 
активности, искустава, сензација. Тек у садејству свих осетилних стимуланса, који 
се обично прихватају и вреднују као једна међусобно повезана целина, човек ствара 
потпуну представу и кумулативан ефекат свих чула је неизбежан [5]. 

Вид је доминантно чуло, чија је важност у естетском искуству и оцени градова тра-
диционално препозната и визије урбаних планера се углавном базирају на задо-
вољавању само овог чула. Често су занемарени слух, мирис и додир што је погреш-
но. Урбани звуци (природни звуци, органски, механички, нови звуци електронског 
доба итд.) нису ништа мање битни и физички присутни од простора и маса и регули-
сање њихове форме једнако треба да буде део дизајна окружења. Идентитет града 
зависи делом од доминантног, најјачег чула, па тако карактеристично постоје градови 
вида, слуха, мириса, додира иако су сви остали аспекти такође присутни у сваком 
граду. Њихов баланс дефинише чулни идентитет града [6]. У том контексту, познато 
је именовање чулних сектора окружења, не само за визуелно, већ и за окружење 
звука – звучни пејзаж (енг. - soundscape) и окружење мириса – пејзаж мириса (енг. 
- odorscape).

Остваривање принципа мултичулности утиче и на присутност/оствареност тради-
ционалних естетских принципа – јединства у разнолокости, комплексности и богат-
ства експресије (чулна богатства), као и савременог принципа естетског благостања 
који подразумева остваривање високог нивоа естетског доживљаја. 

Слика 1. Повезивањем акустике и визуелности концепт звучног пејзажа доприноси квалитету 
живота његових корисника, Шефилд, Трг Пис Гарденс (Sheffield, Peace Gardens) – лево, Мајами Бич, 
Саундскејп парк (Miami Beach, Soundscape Park) – десно извор: http://www.thepeacegardens.sheffield.
towntalk.co.uk (лево), http://www.landezine.com/index.php/2011/09/florida-landscape-architecture/miami-
beach-soundscape-04-photo-robin-hill/ (десно)

Ивана Лукић
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Концепт звучног пејзажа
Визије урбаних планера о „добром“ урбаном окружењу обично су лимитиране на 
визуелну естетику. Квалитативна перспектива звука је до скоро била занемарена 
област урбаног дизајна. Појавом концепта „звучног пејзажа“ у урбанистичкој/архи-
тектонској теорији и пракси то се полако исправља. Уз естетику и дизајн, психологија 
и социологија имају значајну улогу у неким истраживањима у оквиру ове дисциплине. 
Проучава се како корисници перципирају, доживљавају, разумеју звучно окружење 
у контексту специфичности локације, друштвеног и културолошког наслеђа. Рехан 
(Rehan) каже да се „звучни пејзаж може дефинисати као тоталитет звучног феномена 
који води ка опажајном, естетском и репрезентативном схватању звучног света“ [7]. 

Главни циљ концепта звучног пејзажа је да „интегрише друштвени и естетски аспект 
акустике урбаног окружења“. Подциљеви су и да омогући слушаоцу осећај духа мес-
та, да пронађе и заштити тихе зоне, да побољша визуелну слику града, да одреди, 
дефинише/маркира отворени урбани простор,  промовише активности као што су 
пешачење и трчање – тј. да унапреди мир, благостање и комфор у јавним отвореним 
просторима и промовише срећу, уживање, хармонију, сигурност, природност…[8] 
Или свеобухватно – концепт звучног пејзажа, остваривањем принципа мулти-
чулности, пре свега повезивањем акустике и визуелности, доприноси квали-
тету живота његових корисника.     

Концепт звучног пејзажа је холистички - узима у обзир све звукове из свих извора, и 
пожељне и непожељне, тј. укључује не само буку, већ и позитивне звуке. И то је главна 
разлика у односу на честу доскорашњу тежњу разматрања само нивоа буке. Упра-
вљање звучним пејзажем се сматра другачијим од управљања нивоима буке. Контрола 
буке се фокусира генерално само на уклањање негативних ефеката и ту је битан један 
аспект – квантитативни, док звучни пејзаж као више инклузивни концепт подразумева 
квалитет и значење. Студије случаја у којима је звучно окружење окарактерисано као 
неуспело показују да је акценат у тим решењима био на редуковању нивоа буке [9].     

Приступ „контроле буке“ Приступ „звучног пејзажа“

Укључује само непожељне звуке – тј. буку Узимају се у обзир пожељни и непожељни звуци

Разматрање нивоа буке Сматра се да преференце обично нису везане за 
ниво буке

Фокусирање на уклањање негативних 
ефеката буке – квантитативни приступ

Инклузивни концепт, подразумева квалитет и 
значење звука – квалитативни приступ

Управљање се врши редуковањем нивоа буке Управљање често подразумева акустичко 
маскирање нежељених звукова жељеним 

Табела 1. Разлике између приступа „контроле буке“ и „звучног пејзажа“
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За дефиницију буке није битан енергетски садржај звука већ констатација да је он за 
некога нежељен, тј. да га узнемирава. Бука у оквиру концепта звучног пејзажа има 
могућност да се деловањем урбанистичког планирања трансформише и постави у 
прихватљив контекст, тј. да се „редизајнира“. Акустичко маскирање се у овом случају 
показало као успешно. У ту сврху користе се нпр. природни звуци које је потребно 
укључити у што већој мери. Звук воде се сматра једним од најважнијих природних 
звукова у отвореним урбаним просторима. Препоручује се креирање зона различите 
звучне комплексности, јер корисници урбаних простора показују различите префе-
ренције према високо комплексним и једноставним звуцима.

Kада је Рехан спровео упитник који се односи на развој визуелне слике Рамзес трга 
(енг. – Ramses square) у Каиру (Cairo) кроз редукцију буке у оквиру концепта урбаног 
звучног пејзажа и акустичких разматрања – резултати су показали да људи увек 
помињу звучне маркере (енг. – soundmarks) који су аналогни визуелним оријентирима 
(а понекад и подударни са њима) и који се примете као „први“ звуци [10]. Према томе 
се може закључити да је акустички идентитет посматраног простора битан. Постоје 
разлози за веровање да ће естетски допадљивији звучни пејзажи привлачити више 
корисника на тргове, односно јавне просторе.

Друштвени и културни аспект звучних пејзажа
У оквиру савременог културног предела, са естетског становишта, кључна је способ-
ност развијања функционалности и естетике, односно активности и естетских од-
редница, као нераздвојних аспеката истог раста/промене урбаног окружења. Мулти-
чулност не омогућава само да град функционише ефикасније, већ повећава и опште 
симболе, значења и меморију. Оваква окружења могу бити предуслов у којима се 
развија креативна култура.

Слика 2. Акустичко маскирање звуком воде,Енсшед, Улица Ромбек (Enschede, Roombeek) – лево, 
Портланд, Трг Џемисон (Portland, Jamison Square) – десно извор: http://www.inqmind.co/2012/02/
roombeek-the-brook-by-buro-sant-en-co/ (лево), http://www.inqmind.co/2012/02/roombeek-the-brook-by-
buro-sant-en-co/ (десно)

Ивана Лукић
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Естетски квалитетни јавни урбани простори, настали применом концепта звучног 
пејзажа, чине оквир за концентрацију корисника, односно простор формиран моти-
вима који групишу људе и утичу на њихово понашање. У оквиру њих олакшан је 
систем комуникације, односно савремени динамички естетски доживљај, који се ба-
зира на њиховој перцепцији, као и перцепцији динамичких урбаних активности, кроз 
идеју интеграције различитих и сложених урбаних функција (подржаних мултичул-
ношћу). У таквом контексту развијају се нове урбане стуктуре, културне и друштвене 
интеракције [11]. На тај начин се у оквиру ових окружења остварује и принцип друш-
твене важности (значаја).

Анализе, регулатива и планирање звучног пејзажа 
(инострана ситуација)
Бројна истраживања звучног пејзажа су јако сложена, базирана на различитим про-
цедурама, мерењима и приступима. Ова различитост примењених метода и проце-
дура је узрокована и стимулисана општом отвореношћу и мултидисциплинарношћу 
идеје звучног пејзажа. Потребно је да се кроз анализе сумирају студије случајева, тј. 
примери добре и лоше праксе, да се дође до критеријума за вредновање (постојећих 
и будућих) звучних пејзажа, да се поставе стандарди и дође до палете алатки које 
ће се користити у другим естетским анализама, као и препоруче начини имплемен-
тације резултата у регулативу. Примери предлога методологије анализа су већином 
дати у склопу индивидуалних радова научника, због  препознатог недостатка пропи-
сане методологије на нивоу институција или шире (нпр. национални ниво). Ови пред-
лози су корисни за унапређење постојећег стања и примену у пракси.

Тренутно, већи број градова има ефикасну легислативу која има за циљ редуковање 
негативних ефеката буке. Може се рећи да се постојеће законодавство бави ен-
вајронменталном буком кроз квантитативни приступ. Препоручује се укључење 

Слика 3. Естетски допадљиви звучни пејзажи привлаче више корисника, Шефилд, Трг Пис Гарденс 
(Sheffield, Peace Gardens) – лево, Задар, Морске оргуље – десно извор: https://www.sheffield.gov.uk/
business-economy/development/pictures.html?showdetails=Show&uuid=6acd4e66-79c9-48da-bd1c-
fd47b0b295ae (лево), http://adriaticprestige.com/news/900735.html (десно)
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креативности и примена концепта звучног пејзажа у целокупном процесу, па и у 
правној регулативи, али је мали број таквих примера из регулаторне праксе. Постоји 
потреба за енвајронменталним законом чија је главна сврха свеобухватни приступ 
звучном пејзажу. Основне карактеристике овог типа закона би биле његова интен-
зивна прагматичност и емпиријски карактер. 

Примена концепта звучног пејзажа и акустичке екологије најефикаснија је када се 
примењује у процесу планирања и дизајна. Међутим, још увек постоји „устручавање“ 
у финансирању пројеката звучног пејзажа. Ситуација се разликује од земље до 
земље. Може се рећи да је читава тематика још увек у почетној фази примене у 
пракси. Ретки су и примери дефинисане методологије процеса планирања звучног 
пејзажа (односно методологије акустичког дизајна) у пракси, као и дефинисане везе 
између анализа и планирања/дизајна, али ипак постоје.

Пример из Белгије12 показује примену принципа звучног пејзажа у акустичком дизајну, 
дефинисану методологију и поменуту везу. При обнови једне индустријске зоне Ант-

верпена (Antwerpen) процес плани-
рања звучног пејзажа је спровођен 
кроз две фазе које су различите по 
нивоу детаљности. У току прве 
фазе је рађена анализа стања 
постојећег звучног пејзажа – ме-
рењем звука и кроз упитник, тј. ана-
лиза је имплементирана у сам про-
цес планирања, на почетку. На 
основу ње су онда дати предлози 
неколико планских сценарија, извр-
шена њихова оцена и изабран одго-
варајући, па је веза анализе и дизај-
на звучног пејзажа очигледна. 
Извештај о избору је такође приказ-
ан кроз анализу (форма СВОТ). У 
другој фази врши се детаљна раз-
рада изабраног сценарија, односно 
детаљан дизајн акустике јавних 
простора, много шире у односу на 
само лимитирање нивоа звука. На 
крају је дат детаљан предлог како 
да се креира задовољавајући звуч-
ни пејзаж. У складу са тим, 

Слика 4. Конципирање пожељног звучног пејзажа у скла-
ду са типом корисника и њиховим звучним преференца-
ма извор: http://acoustics.org/2ansa-soundscapes-and 
-human-restoration-in-green-urban-areas-irene-van-kamp-
elise-van-kempen-hanneke-kruize-wim-swart/

Ивана Лукић



КУЛТУРНИ ПРЕДЕО 71

наведене су и мере (кораци) кроз које се имплементирају естетске преференце/крите-
ријуми добијени из анализе са почетка процеса. Може се рећи да се ти критеријуми, 
као резултати анализе, уграђују у акустички дизајн коначног планског предлога.

Услед ретко прописане методологије планирања звучног пејзажа од стране инсти-
туција, а још ређе методологије имплементације естетских одредница у процес пла-
нирања/дизајнирања, научници и стручњаци су сматрали за потребно да их дефи-
нишу у својим научним радовима, али је потребно да све то уђе у великој мери у 
званичне токове. 

Закључак – препоруке за планску праксу у Србији 
Анализа везаних за звучни пејзаж код нас нема. Такође, у правној регулативи још 
увек нема ни закона који се баве свеобухватним концептом звучног пејзажа – све се 
своди само на заштиту од буке чиме се бави „Закон о заштити од буке у животној 
средини“[13]. Сходно томе као и значају концепта звучног пејзажа, у планској пракси 
у Србији/Београду треба тежити имплементацији овог савременог приступа. 

Тачније, треба кренути са примењеним истраживањима на почетку процеса планирања. 
Може се вршити aнализа оријентисана ка атрибутима културног предела и естетским 
преференцама, кроз испитивање корисника путем упитника о јавним просторима. Звуч-
не преференце корисника утичу на њихов избор при коришћењу ових простора, па су 
оваква истраживања значајна за обогаћивање дизајнерских могућности архитеката, 
урбаних дизајнера и планера као и за циљани дизајн звучног пејзажа. Преференце/
критеријуми  добијени у оквиру претходних анализа могу да се имплементирају у 
оквиру акустичких циљева и/или у оквиру варијетета планских сценарија испитиваних 
у процесу планирања и/или кроз одређене кораке предлога за креирање задовоља-
вајућег звучног пејзажа при крају процеса акустичког планирања.

Комбинација анализе садржаја и критичко-естетске анализе може помоћи при кон-
ципирању пожељног звучног окружења на бази поређења корисника града и стручња-
ка у категоризацији звучних пејзажа. Резултати овакве анализе, базиране на људско-
оријентисаној категоризацији, су битни у интегрисању урбаног комфора у културни 
предео у чему учествује и дизајн звучног пејзажа. 

Потребно је стандардизовати анализе по угледу на стандардизацију везану за ана-
лизу звучног пејзажа коју је нпр. радила институционализована међународна „Радна 
група 54“ са циљем постизања експлицитности у процедурама и хармонизацији на-
пора и настојања [14]. Питања стандардизације методе и протокола унутар ње у 
оквиру евалуације и очувања високог естетског квалитета звучног пејзажа укључују: 
прикупљање података/знања, разна мерења, анкетирања, бележења и анализу тога, 

Улога концепта „звучног пејзажа“ у остваривању естетског квалитета културног предела
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мапирање (класификација квалитета различитих зона), симулације, приступ опа-
жању/доживљају и релевантне индикаторе, анализу корисничких преференци (ран-
гирање) и усаглашавање са циљевима, хармонизацију смерница, као и дефинисање 
формата излазних резултата. 

Након анализа, имплементирати њихове резултате у плански процес и регулативу 
угледајући се на разрађене предлоге методологије научника и стручњака из ино-
странства. Такође, преформулисати/допунити постојећу легислативу везану за буку 
у контексту звучног пејзажа. То би требало да буде изазов савременог урбанистичког 
планирања чиме би се значајно унапредио мултичулни аспект културног предела и 
његов естетски квалитет.
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КУЛТУРНИ ПРЕДЕО И ЕСТЕТИКА АРХИТЕКТУРЕ  
ТУРИСТИЧКИХ ОБЈЕКАТА 
Савремени аспекти пројектовања туристичких објеката - екстензијa 
садржаја хотела ,,Бабе“ на Космају

Апстракт

У овом раду се истражује однос очувања културних предела и савремених пројектантских методоло-
гија и принципа архитектуре туристичких објеката. Савремени контекст друштва спектакла, доколице 
и потрошње у ери глобализације и неолибералног капитализма туризам позиционира у врх светске 
индустрије, где потребе за све већим интензитетима кретања људи, новца и информација трансфор-
мишу естетске вредности архитектуре у релацијска, интерсубјективна и комуникациона искуства. Нови 
културни феномени, који су последица глобалних, технолошких, политичких и економских трансфор-
мација, кроз дематеријализацију естетског објекта архитектуре и хиперпродукцију ефеката задо-
вољства отварају нова питања значења и стварања архитектуре туристичких објеката у контексту 
културних предела. 

Рад се ослања на теорије културе и естетике у којима се препознају феномени дематеријализације 
физичких вредности архитектуре у ефекте хедонистичког искуства које одговара савременом друштву 
конзумеризма. Афирмација културног наслеђа и значај очувања кулурног предела у савременом 
контексту развојем туризма отвара питања потенцијала савремених архитектонских принципа пројек-
товања туристичких објекта у складу са транфсормацијама естетских вредности друштва и културе 
данас. Основна идеја рада је да се на основу одређених теоретских полазишта истраже потенцијали 
савремене архитектонске праксе пројектовања туристичких објеката као саставног елемента култур-
них предела, који развојим туризма постају носиоци естетких искустава задовољства, одмора и рекре-
ације.

У раду се истражују специфичности очувања културног предела развојем туризма и промена у есте-
тици савремене културе, које трансформишу значење архитектуре у инфраструктуру ефеката чулног 
измештања из свакодневнице креативним начинима тематизације хедонизма у савременим пројек-
тантским методологијама и принципима. Туристичко искуство, у својој суштини естетско, чулно и 
рецептивно изискује потребе за осавремењавањем архитектонских програма у складу са новим пот-
ребама и вредносним системима друштва. Могућности савремних архитектонских интервенција и 
побољшања постојећих архитектонских садржаја у контексту културног предела испитују се кроз 
радове студената Универзитета у Београду – Архитектонског факултета на предмету „Рекреативни 
Садржаји - Савремени Пројектантски Аспекти” на студији случаја екстензије хотела „Бабе“ на плани-
ни Космај.
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CULTURAL LANDSCAPE AND AESTHETICS OF ARCHITECTURE IN 
TOURISM
Contemporary design aspects of architecture in tourism – extension of 
the hotel “Babe” at Kosmaj

Abstract

The aim of this paper is to research the relation between the preservation of the cultural landscape and 
contemporary design methodologies of architecture in tourism. Tourism ranks high in world’s industry in the 
contemporary context of a society of spectacle, leisure and consumption in the era of globalization and the 
neoliberal capitalism, where needs for increased flows of people, money and information transform 
architectural aesthetic values into relational, intersubjective and communicational experiences. As a result 
of global, technological, political and economical transformations, new cultural phenomena through the 
dematerialization of aesthetical object of architecture and overproduction of pleasure effects are opening 
new queries of a meaning and creation of architecture in tourism in a cultural landscapes context.  

This paper is based on cultural and aesthetic theories which consider phenomena of dematerialization of 
physical architectural values into hedonistic experience effects of contemporary society of consumerism. 
Development of tourism afirmates the cultural heritage and the importance of culutral landscape preservation 
and opens new potentials of contemporary design principles of architecture in tourism according to aesthetical 
transformations of today’s society and culture.

The main idea of this paper, based on certain theoretical approaches, is to research potentials of contemporary 
architectural design in tourism which reflects aesthetical experiences of pleasure, relaxation and recreation 
as a part of cultural landscape. Furthermore, this research is focused on specifics of cultural landscape 
preservation referring to development of tourism and changes in aesthetics of contemporary culture which 
transforms meaning of architecture into infrastructure of perceptual displacement effects through creative 
thematisations of hedonism in design methodologies and principles. Touristic experience, aesthetical itself, 
perceptual and receptive, requires modernization of architectural programs in accordance to new 
requirements and values of today’s society. Potentials of contemporary architectural interventions and 
improvements of existing architectural programs in cultural landscapes are based on students’ projects at 
the course “Recreation – Contemporary Design Aspects”, on the Master level of studies at the University of 
Belgrade – Faculty of Architecture on the case study of the hotel “Babe” extension at Kosmaj mountain.

Key words: hedonism, tourism, aesthetics
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Увод
У овом раду се истражује однос очувања културних предела и савремених пројек-
тантских методологија и принципа архитектуре туристичких објеката. Савремени 
контекст друштва спектакла, доколице и потрошње у ери глобализације и неолибе-
ралног капитализма туризам позиционира у врх светске индустрије, где потребе за 
све већим интензитетима кретања људи, новца и информација трансформишу ес-
тетске вредности архитектуре у релацијска, интерсубјективна и комуникациона ис-
куства. Туризам, као конструкција савременог културног искуства, претежно се те-
мељи на потребама конзумеризма и идеји потрошње, који често у својим 
баналностима манифестују проблеме савремених културних вредности. 

Идеја овог рада је да проблематизује позицију архитектуре туристичких објеката у 
контексту савремене културе, као носиоца вредности естетског искуства културних 
предела. Нови културни феномени, који су последица глобалних, технолошких, по-
литичких и економских трансформација, кроз дематеријализацију естетског објекта 
архитектуре и хиперпродукцију ефеката задовољства отварају нова питања значења 
и стварања архитектуре туристичких објеката. Позиција архитектуре туристичких 
објеката маргинализује се у негативним конотацијама комерцијалног, те се у овом 
раду тежи афирмацији њене специфичне сложености која мора да задовољи савре-
мене програмске потребе, технолошке и функционалне захтеве и доминантне пот-
ребе за ефектима хедонизма, забаве и разоноде. 

Основни циљ овог рада је да истражи потенцијале архитектуре туристичких објеката 
у односу на формирање естетског искуства окружења и на савремене пројектантске 
принципе и методологије. Метод истраживања је анализа методологије наставе на 
предмету „Рекреативни Садржаји - Савремени Пројектантски Аспекти” на студији 
случаја екстензије хотела „Бабе“ на планини Космај, на Универзитету у Београду – 
Архитектонском факултету. Методологија наставе и студентски пројектантски кон-
цепти истражују се у домену савремених архитектонских реакција на контекст кул-
турног предела и интерпретацију традиционалне српске архитектуре као што је хотел 
,,Бабе”.

Постмодерни токови - култура туризма и хедонизма
Рад се ослања на теорије постмодерне културе и естетике у којима се препознају 
феномени дематеријализације физичких вредности архитектуре у ефекте хедонис-
тичког искуства које одговара савременом контексту. Културне теорије туризма поја-
вљују се средином 20.века, када туризам постаје подржан потребама конзумеризма 
и вредностима постмодерног, пост-индустријског друштва, идејама партикуларизма, 
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индивидуалности и аутореференцијалности појединца. Постмодерно друштво као 
текуће, променљиво, без универзалних идеја и идеологија обликује своје изграђено 
окружење на начин на који информације и средства масовне комуникације домини-
рају над културним објектима које означавају. Културни објекти, места и предели, као 
јединствен систем означавања и рефлексије друштва, постају објекти реклама, фраг-
ментисаних репрезентација искустава које обећавају. 

Теза Џона Урија (Jonh Urry) да се туризам постмодерног друштва изједначава са 
осталим културним праксама у којима се вредностни систем обликује према пред-
стави, задовољству и разноврсности, своди се на идеју новог и другачијег, тренутног 
искуства које ствара разлику у односу на свакодневни живот.1 Дин Меканел (Dean 
MacCannel) културно и естетско искуство туризма тумачи као продуцирано, попут 
филма или представе са жељом измештања и уобичајеног и свакодневног.2 У теа-
трализованој аутентичности постмодерне културе и архитектуре, туризам постаје 
катализатор културних конструкција о другачијем свету од рада и свакодневнице, у 
ком се естетска искуства пројектују кроз разоноду, доколицу и хедонизам. 

Савремени контекст умрежености на свим нивоима, информационим, комуникацио-
ним и просторним, трансформише се у процес константних протока и динамике, 
дематеријализујући вредности и елементе своје структуре у нове квалитете флуид-
ног, текућег, проточног карактера. У теорији урбанизма у информационом добу Ма-
нуела Кастелса (Manuel Castells) технолошке и културне промене паралелно прате 
проблеми повећаног транспорта становништва. Повећање мобилности јавља се под 
утицајем раста активности свакодневнице и ,,компресије времена“ као последице 
нових просторних мрежа које утичу на интензивирање протока и физичких трансфера 
људи.3 Развој туризма се јавља као логична последица и потреба субјекта савреме-
ног света за одмором, разонодом и рекреацијом којим потрошачка култура обликује 
савремени систем вредности, речима Џона Урија у концепт 3П (play, pleasure, 
pastiche). Туризам у таквом контексту има велики утицај на развој многих аспеката 
савременог живота – транспорта, изградње, хотелијерства, угоститељства, комуни-
кација, посебно уметности, архитектуре и културе. Кретања туристичке популације 
умножавају количину прометних токова и смештајне инфраструктуре, чиме се доми-
нантно отвара питање позиције и вредности архитектуре туристичких објеката и 
њихово уклапање у контекст културног предела.

Туриста или индивидуа савременог друштва која живи савремени глобални номади-
зам у потрази је за чулностима изван утилитарних интереса, за искуствима зарад 
уживања и одмора насупрот убрзаној динамици свакодневнице. У теорији Ив Мишоа 
(Yves Michaud) туризам је у сваком смислу естетичан, као режим чулности, дожи-
вљаја, разоноде и одмора.4 Туризам задовољава естетичке интересе, од којих је 
најдоминантнији хедонистички, те је према Мишоу туриста заправо савремени човек, 
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убрзаног, променљивог живота, који има потребу за сусретима са новим идентите-
тима, уметничким и културним елементима размена и комуникација. Учесталост 
релационих преокупација, интеракција и комуникација обликује савремени идентитет 
културе и друштва. Културни објекти и места теже задовољавању искуства које је 
флуидно, текуће, променљиво, а подједнако аутономно и лако разумљиво.

Афирмација културног наслеђа и значај очувања кулурног предела у савременом кон-
тексту развојем туризма отвара питања потенцијала савремених архитектонских прин-
ципа пројектовања туристичких објекта у складу са транформацијама естетских вред-
ности друштва и културе данас. Поменути савремени културни феномени доводе до 
специфичних друштвених и културних рефрагменатација у оквирима флуидних мрежа 
размена на глобалном и локалном нивоу. Нови односи локалног и глобалног манифес-
тују се кроз, како Кастелс наводи: ,,сепарацију између симболичког значења локације, 
функције и друштвене апропријације простора“.5 Идеја овог рада је да се истраже по-
тенцијали савремене архитектонске праксе туристичких објеката и садржаја као сас-
тавног елемента културних предела, који афирмишу и унапређују искуство окружења 
и постају носиоци естетких искустава хедонизма, одмора и рекреације.

Архитектура разоноде и хедонистичко искуство
Специфичности очувања културног предела развојем туризма у овом раду се истражују 
у односу на промене у естетици савремене културе, које манифестују дематеријали-
зацију естетског објекта архитектуре и афирмацију нематеријалних вредности ту-
ристичких објеката и културног предела. Савремени контекст глобалне умрежености, 
убрзаног начина живота и масовних миграција у оквирима сложених система токова и 
трансфера у мрежама архитектонских и друштвених простора, одликује константност 
промена која доводи до промена материјалних основа нашег свакодневног искуства. 

Култура друштва спектакла, потрошње и доколице трансформише значење архитек-
туре у инфраструктуру ефеката чулног измештања из свакодневнице креативним на-
чинима тематизације хедонизма у савременим пројектантским методологијама и прин-
ципима. У складу са тим архитектура туристичких објеката у свом инфраструктурном 
значењу, не само у функционалном домену смештаја, већ и у потреби симулације или 
наглашавања распона жељених ефеката пријатности, задовољства, одмора и разо-
ноде, специфичан је пример савремених културних и естетских промена.

У овом раду истражују се начини осавремењавања архитектуре туристичких објеката 
у складу са препознатим трансформацијама естетских и културних вредности које се 
у раду препознају у нематеријалним аспектима пријатног и хедонистичког искуства 
измештања из свакодневнице. Туристичко искуство, у својој суштини естетско, чулно 
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и рецептивно изискује потребе за осавремењавањем архитектонских програма у скла-
ду са новим потребама и вредносним системима друштва. Мишоова теорија о ту-
ристичком искуству, као естетском у својој суштини, односи се на флуидно, пријатно 
искуство, које психолог Мијајл Чизентмихајл (Mihalyl Cciksentmihalyij) назива ,,искуством 
тока” у које субјект урања неометано и које у потпуности окупира његову пажњу без 
уложеног напора.6 У складу са тим, естетско и културно искуство туризма и архитектуре 
која га подржава односи се на продукцију догађаја и ефеката. На овај начин афирма-
ција културног предела туризмом изражава се у унапређивању програмских елеменета 
у складу са потребама производње одређеног распона ефеката уживања, разоноде и 
одмора, који доминирају над формалним одликама архитектонског објекта. 

Савремено архитектонско стваралаштво у контексту у ком, речима Игњацио де Сола-
Моралеса (Ignaci de Solà-Morales): ,,недостаје јасан систем вредности чији легити-
митет је довољно широк и општеприхваћен да би био основ практичним активност-
има – као што су уметност и архитектура – да манифестују доминантне идеје у 
друштву“7, одликује дисперзија историјски утемељених формалних референата. 
Сола-Моралес о постмодернизму говори као о манифестацији пост-структуралистич-
ких мишљења о разлици и понављању, као питањима директно везаним за проблем 
субјективности и могућности архитектонске репрезентације онтолошких фундаме-
ната модерне мисли. Субјективност, као супротна историјски утемељеним означи-
тељима или стилским и формалним одређењима архитектуре, односи се на симу-
лакрум који архитекта ствара буђењем индивидуалне меморије појединца. На овај 
начин, апстраховањем архитектонске форме и афирмисањем нематеријалних вред-
ности простора архитектуре и предела ком припада, пажња и перцепција корисника 
усмерава се на гестове, токове, покрете и догађаје којима савремени човек даје 
приоритет. Архитектура тако постаје директна, тренутна ,,опажана синтетичком екс-
перименталношћу корисника“.8

О естетком искуству туризма, у својој суштини базираном на задовољавању хедо-
нистичког интереса, Ив Мишо говори као о доминантно чулном задовољству и ,,ужит-
ку који струји, искуству које је флуидно и које негира претходне интелектуалне есте-
тичке принципе“.9 Константност и брзина промена утисака и нових перцептивних 
ефеката условљава непрекидне иновације и потребе за интензивираним дешавањи-
ма које диктирају медији, мода, технолошке и политичке тенденције. Идеално ис-
куство простора и садржаја приклања се рекламираном искуству среће. У складу са 
тим архитектура туризма и тематизација хедонизма у контексту културног предела 
постаје комплексно и сложено питање. Било да се културуни предео односи на из-
грађено или природно окружење савремена архитектонска интервенција има ком-
плексан задатак очувања наслеђеног, са једне стране и иновативном приступу оса-
времењавања, са друге стране. 
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Специфичност савремених архитектонских интервенција у циљу унапређења хотела 
,,Бабе“, као интерпретације традиционалне српске архитектуре и контекста природ-
ног културног предела планине Космај, у овом раду се истражује у односу на поме-
нуте савремене естетске трансформације и тему хедонизма у архитектури.

Савремени пројектантски аспекти – екстензија рекреативних садржаја 
хотела „Бабе“ на планини Космај
Принципи савремних пројектантских интервенција и побољшања постојећих архи-
тектонских садржаја у контексту културног предела истражују се кроз радове студе-
ната Универзитета у Београду – Архитектонског факултета на предмету „Рекреатив-
ни Садржаји - Савремени Пројектантски Аспекти” на студији случаја екстензије 
рекреативних садржаја хотела „Бабе“ на планини Космај.
Методологија рада на предмету обухватала је истраживање специфичности локације 
у односу на природни предео и постојећу архитектуру хотела ,,Бабе“. Студенти су 
обишли локацију и методом фотографисања и потом фотомонтаже истраживали 
потенцијале постојећих просторних амбијената и могућности њиховог унапређења. 
У складу са савременим потребама и дневним динамикама корисника, студенти су 
истраживали квалитет постојећих садржаја за одмор и рекреацију у хотелу и окру-
жењу и индивидуално успостављали концепте и принципе њихових екстензија. 
Концепти су обухватали истраживање односа према постојећој интерпретацији тра-
диционалне српске архитектуре и начине на које би се афирмисали квалитети 
постојећих просторних ситуација, програмски унапредили не нарушавајући постојећу 
архитектуру и припадајући природни амбијент. Формалне реакције студената обух-
ватале су методе укопавања у терен или пројектовање новог артифицијалног тла 
који би подржао нове рекреативне и хедонистичке садржаје. У студентским пројек-
тима заступљен је метод рефлексије, изражен или у употреби материјала који могу 
да пресликавају природни предео на нову архитектуру или у увођењу зеленила, 
водених површина и елемената окружења у новопројектоване просторе. Студенти 
су препознали потребе за унапређивањем хоризонталних и вертикалних комуника-
ција, којима би се омогућило неометано кретање и циркулација корисника у простору. 
Унапређивање динамике кретања и неометаних токова природних елемената у прос-
тору, нпр. ваздуха, влаге, топлоте, односило се подједнако на унапређење и функ-
ционалних и амбијенталних аспеката. Укрштање токова корисника, воде, ваздуха 
ствара посебну амбијенталну вредност простора које обједињује унутрашњи и 
спољашњи простор и њихове архитектонске и природне квалитете. 
Амбијенталне вредности окружења афирмисане су акцентовањем визура на околни 
предео из самог објекта или пројектовањем видиковаца, као додатних независних 

Културни предео и естетика архитектуре туристичких објеката



80

структура. Амбијенталне вредности културног предела препознате су и у дневним и у 
ноћним условима, од зеленила и воде до звезданог неба чије се присуство ноћу уводи 
у простор. Наглашавањем ефеката хедонизма и стимулацијом свих чула визуелним 
квалитетима, бојама, мирисима, укусима, звуцима из окружења омогућава се очување 
и наглашавање физичких карактеристика окружења и постојеће архитектуре.

Закључак
Специфичност културног предела планине Космај и интерпретације традиционалне 
српске архитектуре какав је хотел ,,Бабе“ успоставили су комплексно питање односа 
екстензије садржаја и нових формалних одговора у овом контексту. Студентски ра-
дови представљају креативне архитектонске реакције, подједнако интуитивне и ра-
ционалне, у складу са савременим културним и естетским вредностима. У анализи-
раним студентским пројектима доминантан је субјективни и индивидуални принцип 
реаговања и коришћења простора, какав одговора потребама савременог субјекта. 
У радовима се препознаје акцентовање чулности и произвођења одређеног распона 
ефеката који утичу на благостање корисника простора, на његову физичку, емотивну, 
интелектуалну и социјалну сферу. Уз наведено, екстензија садржаја хотела ,,Бабе“ 
подразумева веома важну интеракцију користника са пределом у коме се налази и 
грађење специфичне енвајронменталне и спиритуалне сфере туристичког боравка. 
Пројектовање мноштва хедонистичких искустава и чулних задовољстава – визурама, 
мирисима, укусима и звуковима из окружења и њиховим наглашавањем – манифес-
тује се одсуство примата саме архитектонске форме над распоном ефеката које 
савремена архитектура треба да произведе. На овај начин екстензија хотела изра-
жава потенцијале очувања контекста културног предела, ненарушавањем његових 
карактеристика новим елементима, већ методама и техникама наглашавања и 
унапређења постојећих физичких и амбијенталних квалитета. 

Основна идеја овог рада била је да истражи специфичности очувања културног пре-
дела развојем туризма и промена у естетици савремене културе, које трансформишу 
значење архитектуре у инфраструктуру ефеката чулног измештања из свакодневни-
це креативним начинима тематизације хедонизма у савременим пројектантским 
методологијама и принципима. Туристичко искуство, као естетско, чулно и рецептив-
но изискује потребе за осавремењавањем архитектонских програма у складу са но-
вим потребама и вредносним системима друштва. У раду су препознати феномени 
дематеријализације физичких вредности архитектуре у ефекте хедонистичког иску-
ства које одговара савременом друштву спектакла, доколице, потрошње и конзуме-
ризма. Афирмација културног наслеђа и значај очувања кулурног предела у савре-
меном контексту развојем туризма проблематизује методе и технике савремених 
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архитектонских решења. У складу са одређеним теоретским полазиштима, анализом 
студентских радова приказани су потенцијали савремене архитектонске праксе ту-
ристичких објеката као саставног елемента културних предела, који постају носиоци 
нових естетких искустава – туризма, хедонизма, рекреације и релаксације.
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СЛОБОДНО ВРЕМЕ И КУЛТУРНИ ПРЕДЕО
Пројектантски потенцијали (ре)креације напуштених простора 
на примеру Топчидерске летње позорнице  
                                       

Апстракт 

Рад истражује могућности оживљавања напуштених простора кроз пројектантски аспект тумачења 
њихових вредности у савременом контексту. Ослањајући се на теоретска упоришта, простори који 
припадају прошлом времену, култури и стилу, осим вредности наслеђа коју у савременом контексту 
имају, поседују и специфичне вредности које се уочавају у односу на корисника. Урушавање и акон-
текстуализација производе естетику изражених емоционалних и чулних ефеката задовољства, што 
подстиче рекреативни карактер као потенцијал оживљавања ових простора. 

Летња позорница на Топчидеру, грађена према пројекту архитекте Рајка Татића 1947. својевремено 
је представљала архитектонски и урбанистички изазов. У склопу комплекса Топчидерске шуме, на 
локацији некадашњег каменолома (мајдана), била је осмишљена као отворена летња сцена за одр-
жавање културних манифестација и окупљање људи. Овај, нажалост данас запуштен простор, и даље 
обилује архитектонским вредностима свог времена и ауторског дела, али и поставља питање поло-
жаја и значаја културе и њеног наслеђа у условима данашњице. Са друге стране, према теоријама 
културе и естетике, запуштеност и оронулост у природном контексту, наглашавају поједине каракте-
ристике које обнову овог простора могу усмерити ка рекреативном карактеру. Девастираност летње 
сцене унутар парковске целине Топчидер може нас подсетити на амбијенте енглеских вртова 18. века, 
покреће идеју препуштања природи и подстицања чулног и емоционалног реаговања на ефекте ру-
шевине у савременом контексту. Некада простор културних дешавања сада постаје носилац естетских 
искустава задовољства и одмора и отвара потенцијал ка савременом пројектантском тумачењу ар-
хитектуре слободног времена. 

Рад се базира на резултатима студентских истраживања на предмету Рекреативни садржаји - Савре-
мени Пројектантски Аспекти, на мастер студијама Архитектонског факултета Универзитета у Београ-
ду, на тему која покушава да протумачи везу отвореног простора и слободног времена. Идеја савре-
меног схватања рекреације на локацији Топчидерске летње позорнице покреће креативне приступе 
осавремењавања и очувања напуштене архитектуре. Ослањајући се на вредности наслеђа, али и 
препознате специфичности контекста, истраживање кроз пројекат отвара питања значаја, тумачења, 
адаптације, реконструкције и доградње, као и  третирања културног предела у условима савременог 
окружења. 

Кључне речи: рушевинe, рекреација, природа, архитектура слободног времена
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LEISURE TIME AND CULTURAL LANDSCAPE
Design resources for (re)creation of abandoned spaces in the case 
of the Summer Theatre Stage in Topčider  
                                   

Abstract

Abstract
The paper explores possibilities for abandoned spaces revival using the design approach of interpreting their 
values in contemporary context. Referring to theoretical grounds, spaces, belonging to the past time, culture 
and style, beside value of heritage in contemporary context, have specific values, recognized in relation to 
the user, too. Devastation and de-contextualization of these areas produce the aesthetics of emotional and 
sensory effects of satisfaction, which encourages recreational character as a potential for revival of these 
areas. 

Summer Theatre Stage in Topčider, built in 1947, according to architect’sRajkoTatić project, represented the 
architectural and urban challenge of a time. As a part of the Topčider forest complex, itwas designed as an 
open summer scene for cultural events and people’s gatherings, and located in the area of a former quarry. 
Today unfortunately neglected, this area still manifests architectural values of that time and its author’s mark, 
but also asks a question about the position and importance of culture and its heritage today’s terms. On the 
other hand, according to the cultural and aestheticstheories, marginalization and decrepitude, placed in a 
natural context, emphasize some characteristics that direct restoration of this space towards a recreational 
character. Devastated state of the Summer scene in the garden area of Topčider can remind us of 18th 
centuryEnglish gardens ambience, and initiate the idea of releasing nature and stimulating sensory and 
emotional reactions to the ruin effects in the modern context. Once a space of cultural events, it now becomes 
a pleasure and relaxation aesthetic experience carrier, forming a potential for modern design interpretation 
of leisure timearchitecture.

The paper is based on the results of student’s research following the Recreation - Contemporary Design 
Aspectsclass,as a part of the Master studies at the University of Belgrade Faculty of Architecture, theme 
trying to interpret the relationship of open space and leisure time. Modern understanding of recreation at the 
area of Summer Theatre Stage in Topčider, forms creative approaches to modernization and preservation 
of abandoned architecture. Relying on the heritage value and recognized context specifics, trough project, 
researchopens the questions of significance, interpretation, adaptation, and reconstruction, as well as the 
treatment of cultural landscape in contemporary surroundings.

Key words: ruins, recreation, nature, architecture of leisure time  
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Методологија
Рад истражује могућности оживљавања напуштених простора кроз пројектантски 
аспект тумачења њихових вредности у савременом контексту, ослањајући се на ис-
траживања студената на програму  Рекреативни садржаји - Савремени Пројектантски 
Аспекти, на мастер студијама Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 
Циљ наставе је развој пројектантских вештина, са тежиштем на дефинисању рекре-
ативних садржаја у функцији слободног времена, у односу на специфичности задатог 
контекста. Ослањајући се на историјску и просторну анализу задате локације Топ-
чидерске летње сцене, као и на сопствени субјективни доживљај, студенти испитују 
значење локације у условима савременог живота и начин на који се њени препознати 
потенцијали остварују у пројектантском процесу. Одабрана локација истраживања, 
о којој ће у наставку рада бити више речи, услед историјских и концептуалних спе-
цифичности са једне стране, и стања у коме се налази у условима данашњице, са 
друге стране, отвара проблематику тумачења потенцијала у односу на постављене 
аспекте, ослањајући се како на теоретска упоришта, тако и појединачна истраживања 
кроз пројекат (researchbydesign). 

Историјска анализа
Летња позорница на Топчидеру, грађена према пројекту архитекте Рајка Татића 
1947. године, својевремено је представљала архитектонски и урбанистички изазов.1 
У склопу комплекса Топчидерског парка, на локацији некадашњег каменолома (мај-
дана), била је осмишљена као отворена летња сцена за одржавање културних ма-
нифестација и окупљање људи. Основна намера била је искоришћавање локације 
посебних природних, али и урбаних вредности, будући да се ради о јединственом 
делу природног комплекса унутар града, у сврхе промовисања просперитета и мо-
дернизације кроз неговање културних вредности. Освртом на стваралаштво архи-
текте Рајка Татића, кога одликује одмереност академске традиције и поштовање 
фолклорног наслеђа2, овај аутентични природни амбијент обогаћен је једнако спе-
цифичним концептом летње сцене. Поред присутних елемената традиције, пројекат 
одликује уклопивост, лакоћа, скулптуралност у просторном доживљају и изузетна 
акустичност.3 Као такав, комплекс  изузетних природних потенцијала употпуњен је 
својеврсном интерпретацијом традиционалних елемената у архитектонској целини 
и пројектантском намером да привуче што већи број корисника, обједињујући садр-
жаје културе, коју омогућава сцена и садржаје активне и пасивне рекреације, које 
подразумева сама локација. Пројекатантска реакција, под утицајем тадашњег кул-
турног контекста, али и субјективног става аутора, отелотворује идеју спајања кул-
турних, едукативних, релаксирајућих и других садржаја у једну програмску групу 

Игор Рајковић, Ана Зорић, Небојша Фотирић Слободно време и културни предео



КУЛТУРНИ ПРЕДЕО 85

везану за одређени простор и још тада иновативно отвара питање тумачења садр-
жаја слободног времена и архитектуре која се за њих везује. Новонастала просторно-
програмска целина Топчидерске позорнице, на основу закљученог може се сврстати 
у тадашњу архитектуру слободног времена.

Ослањајући се на претходну историјску анализу контекста настанка, специфичности 
локације и намере пројектанта, простор летње сцене стиче јединствен карактер са 
аспекта прошлости. Узимајући у обзир историјске промене у наредном периоду и 
кратак век предвиђене улоге пројекта, отвара се такође занимљиво гледиште са 
аспекта данашњице, у којој њена првобитна функција и статус нису дословно оства-
рени, а њено стање подлеже запуштености и девастацији. То стање поставља пи-
тање положаја и значаја културе и наслеђа у условима данашњице. Насупрот томе, 
оно отвара тумачење система вредности и потреба савременог друштва, које овако 
изгубљене просторе, кроз пројектантско, креативно деловање може трансформисати 
до прилагодљивог и прихватљивог облика. Нажалост, првобитна намена овог прос-
тора је замрла захваљујући помереним системима вредности и претворила га у 
рушевину. Међутим, девастирано стање и немар су овом архитектонском делу омо-
гућили спонтаност у комуникацији са потенцијалним корисником. Нови начин употре-
бе простора, препознат од појединаца, усмерава размишљање ка скривеним потен-
цијалима и могућностима за нови живот. 

Теоретска тумачења историјских, просторних  
и амбијенталних вредности
Топчидерска летња сцена у савременом контексту може се тумачити као рушевина, 
хетеротопија, место у процесу нестајања као запуштен сегмент урбаног ткива који 
пропада. Ово препознато ауторско дело носи уткано архитектонско обележје свог 
времена, али и нове специфичности и вредности које се препознају данас. Ос-
лањајући се, пре свега, на опште карактеристике и тумачења оваквих простора, а 
затим и на локалне специфичности, ова теоретска анализа има за циљ да открије и 
објасни правце развоја креативних тумачења и реаговања. 

Разумевајући локацију Топчидерске летње сцене као рушевину у савременом кон-
тексту, потенцијали њеног доживљаја у општем смислу ослањају се како на емпи-
ристичке и естетичке теорије 18. века, тако и феноменолошке теорије које објашња-
вају њену улогу данас. Још од најранијих периода овакве појаве доводе се у везу са 
специфичношћу доживљаја који провоцира чулност и различите емоције,4о чему 
сведочи и тема пропадања и нестајања архитектуре у уметности. Мотив нестајања 
везује се за романтичарски приступ, чиме ова тема добија важан смисао у контексту 
живописности, чулности, амбијенталности. Као неизоставан део романтичарских 
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вртова, улога рушевине приписује се појачању чулног и емоционалог реаговања 
значајног за садржај врта као својеврсног рекреативног простора.5 Симболика нес-
тајања, која уноси немир са једне стране, насупрот томе провоцира осећај смири-
вања, препуштања и релаксације симболишући стапање са природом, са друге. Овај 
контраст осећања објашњен је концептом сублимног, који Бурке (EdmundBurke) раз-
рађује у студијама естетике.6 Објашњавајући сублимно као истовремено присуство 
лепог, узвишеног, и мистериозног које појачава емоционалну реакцију и доживљај 
уметничке вредности, овакви простори поседују снагу да нагласе доживљај постојеће 
специфичне слике и амбијента. Ово је разлог због кога се напуштени простори до-
живљавају на посебан начин, кроз појачану питорескност и разнолика значења. 
 
Са друге стране, феноменолошке теорије, које тумаче овакве просторе као појаве у 
односу на услове савременог окружења, потенцирају идеју аконтекстуалности и дру-
гости као основну вредност. То су простори који акумулирају време и искуства, слоје-
вито их преклапајући са карактером који већ сами по себи поседују. Овај карактер 
неприпадности реалном контексту (без обзира на физичку лоцираност унутар њега) 
и разноликости значења Фуко (Michele Foucault) назива хетеротопијом, која по њему 
има моћ да на јединствен начин прихвати различите просторе, програме и локације 
које су неспојиве једне са другима.7 Елемент врта, који повезује са њима, за разлику 
од претходно поменутог симбола сједињавања са природом и базичног значења 
рекреативног садржаја слободног времена, овде тумачи као фактор сједињавања 
разнородних елемената.8 Дакле, већ у опису хетеротопије говори се о многострукости 
функција и значења обједињених у оквиру једног простора који се у даљој анализи 
доводе у везу са активностима слободног времена које повезују културу, едукацију, 
рекреацију и релаксацију. 

Савремене теорије културне географије, које објашњавају спонтане процесе у граду 
кроз везу простора и социо-културног контекста, карактер ових места сматрају ос-
новном вредношћу у контексту убрзаног развоја града и урбаног живота смањене 
чулности и разноврсности.9 Тако окарактерисани они постају простори критичког 
посматрања савременог окружења, који подстичу развој посебних идеја и реаго-
вања.10 У пракси, ова појава обично је препозната кроз освајање напуштених под-
ручја активностима уметничког (галерије, сликање графита), рекреативног (спортске 
активности, паркови) и едукативног карактера (радионице, предавања).11 Није слу-
чајно што управо овакви простори постају привлачнији за одвијање наведених ак-
тивности, што се везује за све претходно анализиране потенцијале њиховог општег 
тумачења. Поред тога, специфичне локалне вредности и њихово субјективно препо-
знавање у креативном процесу, отварају потпуно нова и слободна тумачења култур-
них вредности у савременом граду, са могућношћу њиховог наглашавања или тран-
сформације кроз пројектантске методе. 
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Студија случаја 

Препознате и описане специфичности локације Топчидерске летње сцене, чија ана-
лиза отвара проблем статуса културног наслеђа у савременом контексту, кроз кре-
ативни приступ добија различите интерпретације као потенцијалне одговоре на по-
менути проблем. Пројектантска истраживања студената на Архитектонском 
факултету у оквиру програма  Рекреативни садржаји - Савремени Пројектантски 
Аспекти, на практичан начин покрећу неколико важних питања: значење и третирање 
културног наслеђа у савременом локалном контексту, значај и однос према архи-
тектонским и природним вредностима, као и однос некадашњег и садашњег социо-
културног контекста кроз испитивање понашања и потреба корисника. На овај начин 
у истраживању се постављају аспекти према којима се препознају потенцијали за-
датог простора - у односу на опште карактеристике простора као културног наслеђа, 
архитектонских, програмских и природних вредности кроз паралелу пређашњег и 
садашњег контекста, тренутног стања које подлеже спонтаном коришћењу и вред-
ности саме локације ових карактеристика унутар градског ткива данас. 

Предности креативног процеса истраживања кроз пројекат леже управо у независ-
ности од уврежених вредности и стандарда који су делимично одговорни за статус 
и стање појединих места. Он потпуно слободно, ослањајући се искључиво на препо-
знавање вредности посматраног локалног контекста у односу на савремено окру-
жење, токове и трендове, креира нову слику. Овај процес као такав представља 
најбољи параметар за проблематизовање реалног стања, кроз нова гледишта и 
визије. На основу претходно наведених аспеката пројектантске анализе и сопственог 
тумачења задате теме архитектуре слободног времена, студенти дају своја виђења 
задатог простора која се могу сврстати у 3 групе: 

1. Визије и трансформације везане за потенцијале општих карактеристика на-
пуштених простора – рушевина и културног наслеђа (Александар Бурсаћ, Душан 
Цветковић, Миона Миљић, Ана Душмановић). Радови интерпретирају промишљање 
вредности затеченог стања, које иницира идеју о рекреативним садржајима који се 
најбоље уклапају у препознати идентитет, историјске и природне вредности, али и 
представљају адекватан одговор на савремене облике коришћења локације (СПА 
центри, спортски садржаји, галерије, музеји итд.). Циљ је адекватно истицање вред-
ности локације у савременим условима (слика 1). 
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Слика 1. Пројекат А. Бурсаћ, СПА као медијум комуницације са контекстом

2. Визије и трансформације везане за личне импресије о задатом простору 
(Александра Богдановић, Богдан Брдар, Марија Бјелић, Петар Опачић, Стефан Га-
шпаревић). Пројекти се ослањају на личну импресију и доживњај, независно од опш-
тих карактеристика и вредности, што води ка драстичнијим програмским трансфор-
мацијама локације. Циљ је истраживање свих врста активности које припадају 
слободном времену у савременом контексту и нивоа трансформације самог простора 
(слика 2). У оквиру ове групе развијају се најразличитија пројектантска решења која 
локацију радикално трансформишу до врло ексцентричних облика, полазећи искљу-
чиво од личног утиска и субјективног доживљаја локације (борилиште, сауна, јавно 
купатило, воћњак итд.).  

 
 Слика 2. Пројекат М. Бјелић, Киша на Топчидерској летњој сцени

3. Нова архитектура слободног времена (Бојана Јерковић, Давид Брбаклић, Машан 
Петровић). Ова група полази од новог просторно-програмског решења које припада 
ауторском виђењу архитектуре слободног времена, независно од локалних простор-
них карактеристика (алпинизам, појединачно релаксирање, поглед као вид рекре-
ације итд.). Циљ пројекта је управо испитивање садејства новог решења са локацијом 
(слика 3). Пројекти ове групе, као и претходне, резултују појединим радикалним 
трансформацијама датог простора, али као резултат другачијег пројектантског пос-
тупка. Наиме, док у претходном случају програми настају као резултат импресије о 
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локацији, у овом случају они су пројектантска одлука коју аутор доноси на почетку, 
ослањајући се искључиво на истраживање рекреативних садржаја и њима припа-
дајућих програма, независно од контекста у коме реагују. 

Слика 3. Пројекат М. Петровић, Шавови, веза стена путем рекреативних садржаја

 
Закључак
Анализирајући локацију Топчидерске летње позорнице као својеврсно културно 
наслеђе, ослањајући се са једне стране на теоретска тумачења простора оваквих ка-
рактеристика, а са друге стране на истраживање кроз пројекат, проблематизују се 
ставови и однос према културним пределима у условима данашњице. Са аспекта те-
оретских тумачења, историјске, просторне и амбијенталне вредности аутентичне ар-
хитектуре летње сцене и специфичности саме локације, али и стање запуштености и 
девастираности, производе естетику изражених емоционалних и чулних ефеката за-
довољства, што подстиче рекреативни карактер као потенцијал оживљавања ових 
простора. Пропадање и удаљавање од првобитног стања корисности, упућује нас на 
проблем гашења и нестајања архитектуре у примарном смислу, али и на стицање 
нових особина које се у савременим условима могу препознати као потенцијали њеног 
оживљавања и трансформације. Они се огледају у специфичним доживљајима под 
утицајем сублимног, живописног и романтичарског карактера који одају ефекте умет-
ности, историјских вредности, истовременог дивљења и нереалног страха пред застра-
шујућим призором, али и опуштања и релаксирања пред природним амбијентом. Акон-
текстуалност ових простора отвара потенцијал отклона од уобичајеног окружења, те 
они постају места критичког погледа на савремени контекст и стимуланс креативног 
деловања. Пројектантско деловање као медиј провере препознатих особина кроз кре-
ативни процес, на предмету Рекреативни садржаји - Савремени Пројектантски Аспекти 
на Мастер студијама Архитектонског факултета, представља адекватан начин испити-
вања могућих трансформација локације Топчидерске летње сцене сходно препознатим 
потенцијалима и потребама данашњице. Истраживање је резултовало најразличитијим 
просторно-програмским решењима која отварају нова гледишта на тумачење културног 
наслеђа у савременом локалном контексту, значај и одношење према архитектонским 
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и природним вредностима, однос некадашњег и садашњег социо-културног контекста 
кроз испитивање понашања и потреба корисника. Са једне стране, овај поступак под-
стиче несметане пројектантске визије простора чије се стање данас сматра проблема-
тичним, а са друге, инспирисан специфичним вредностима ове локације, резултује 
мноштвом просторно-програмских решења, чиме отвара ново поље пројектантског 
деловања - архитектуру слободног времена. 
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МАРГИНАЛИЗАЦИЈА РУРАЛНИХ КУЛТУРНИХ ПРЕДЕЛА СРБИЈЕ И 
МОГУЋНОСТИ ЊИХОВЕ ОДРЖИВЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ КРОЗ ПРИМЕНУ 
ДОБРЕ ПРАКСЕ ИЗ ЕВРОПЕ

Апстракт
Рад тежи да укаже на проблеме са којима се рурални културни предели Србије суочавају и на могућ-
ности њихове регенерације, кроз предлог спровођења мера и активности по угледу на друге државе. 
Интегришући унутар структуре природне целине, традицију и културно наслеђе, велики број руралних 
подручја Србије представља значајне културне пределе настале вековима уназад, узајамним дело-
вањем природног окружења и човека. Демографско пражњење, пропадање пољопривредних објека-
та, као и пад економске и социјалне виталности само су неке од потешкоћа које су погодиле ова 
подручја и прете да у потпуности униште идентитет. Док се развијене земље света задњих година 
интензивно баве регенерацијом руралних подручја, у Србији још увек није изграђена довољна свест 
и поштовање према очувању културног наслеђа, док је одрживи развој готово потпуно занемарен кроз 
новчана улагања. Процеси ширења градова и демографска кретања становништва из руралних под-
ручја у урбана, који се одвијају непрестано јесу приметни али не и пресудни елементи у нарушавању 
физичке структуре културних предела у руралним срединама и њиховој маргинализацији. Недостатак 
улагања, одсуство институционалне подршке и усмереност планирања на градска насеља, довели 
су до тога да је само питање времена када ће се поједина подручја угасити.  

Истраживање се заснива на анализи проблема и прегледу мера и активности за регенерацију рурал-
них културних подручја у оквиру стратегија развијених европских држава. Анализом архитектонских, 
економских, социјалних и пејзажних елемената утврђује се да ли постоји маргинализација руралних 
предела, а све на основу стандарда за дефинисање културних предела. Циљ рада је и скретање 
пажње на неоходност обнове културних предела у руралним подручјима Србије, као носилаца тра-
диције и нематеријалних вредности, у сврху унапређења њихових еколошких, културних и економских 
потенцијала, кроз истовремено поспешивање одрживог развоја државе. Истраживање показује од-
ређене закључке у вези маргинализације, да ли постоји овај процес у Србији, а и одређене друге 
елементе који могу послужити даљем истраживању и дубљој анализи поменуте проблематике.

Kључне речи: рурални културни предео, маргинализација, Србија, регенерација, мере и активности, 
Evropa
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MARGINALISATION ОF RURAL CULTURAL LANDSCAPE IN SERBIA AND 
POSSIBILITIES OF THEIR SUSTAINABLE REGENERATION THROUGH 
THE IMPLEMENTATION OF GOOD PRACTICE FROM EUROPE

Abstract
The work seeks to highlight problems that rural cultural landscapes in Serbia are faced with and the possibil-
ity of their regeneration, through proposal for implementing measures and activities following the example 
of other countries. Integrating within the structure natural systems, traditions and cultural heritage, a large 
number of rural areas in Serbia represents a significant cultural landscapes created acrose the centuries, by 
interaction of the natural environment and man. Depopulation, decline of agricultural buildings, as well as 
the decline in the economic and social vitality are just some of the problems that affected these areas and 
threat to completely destroy their identity. While the developed countries of the world in recent years are 
engaged in intensive regeneration of rural areas, in Serbia is not built sufficient awareness and respect for 
the preservation of cultural heritage, while sustainable development is almost completely neglected by fi-
nancial investments. The processes of urban expansion and demographic trends of population from rural to 
urban areas, which take place constantly are noticeable but not the decisive elements in disrupting the 
physical structure of cultural landscapes in rural areas and their marginalization. The lack of investment, lack 
of institutional support and focus on planning urban settlements, mean it is only a matter of time before some 
of the areas will disappear.

The research is based on an analysis of problems and review of measures and activities for cultural regen-
eration of rural areas within the strategy of developed European countries. The analysis of architectural, 
economic, social and landscape elements is determined whether there is marginalization of rural areas, all 
it is based on standards for defining cultural landscapes. The aim is to focus attention on the reconstruction 
of cultural landscapes in rural areas of Serbia, holders of tradition and intangible values, in order to improve 
their environmental, cultural and economic potential, while enhancing the sustainable development of the 
country. Research shows certain conclusions regarding the marginalization, if there is this process in Serbia, 
and other items which can be used to further research and a deeper analysis of the problem.

Keywords: rural cultural landscape, marginalization, Serbia, regeneration, measures and actions, Europe
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Увод
Културни предели последњих година привлаче све већу пажњу шире јавности и раз-
вијају потребу за заштитом и очувањем културног наслеђа одређеног подручја. Настали 
узајамним деловањем човека и природног окружења, препознају се као подручја ам-
бијенталних, природних, културолошких и историјских вредности, и могу бити урбана 
или рурална. Премда се под термином рурално подручје првенствено мисли на подручја 
са доминантном пољопривредном функцијом, она подразумевају и насеља афирмисана 
као туристичка и бањска [1]. Обухватајући велики спектар форми у којима се јављају, 
рурални културни предели нуде широку област неисцрпну за многобројна истраживања 
[2]. Њих карактерише чврста веза са природним окружењем и тежња ка његовoм очу-
вању, због чега су значајни представници културне баштине сваке државе. 

Србија располаже многобројним природним ресурсима и руралним подручјима која 
имају потенцијал културних предела, али њима данас услед комплексних друштве-
них, економских и социјалних околности, прети опасност од потпуног гашења и нес-
тајања. Неконтролисани агломерацијски раст градова изазван индустријализацијом 
и урбанизацијом, покренуо је промене у физичкој структури руралних предела. Ипак, 
физичка структура руралних предела Србије није нарушена само демографским 
кретањима становништва из села у град, већ је последица опште маргинализације 
ових подручја у свим оквирима.

Због тога рад тежи да укаже на проблеме са којима се рурални културни предели Ср-
бије суочавају и да испита могућности њихове обнове у контексту одрживог развоја. 
Први део рада биће посвећен проблематици културних предела са освртом на опште 
проблеме руралних културних предела Србије. Други део обухвата методологију и 
истраживање базирано на СВОТ анализи руралног културног предела југоисточне Ср-
бије и идентификовању проблема са којима се суочава, али и потенцијала којима рас-
полаже. Трећи део рада осврће се на предлог мера и активности које су спроведене 
или су у фази планирања у циљу регенерације овог културног предела, по угледу на 
праксу развијених земаља Европе. На крају рада биће изведени закључци. 

Теоријска основа

Појам културног предела
Термин културни предео први пут је употребљен од стране географа Ото Шлитера 
(Otto Schlüter) који је издвојио две форме предела [3]: 

 природне пределе - на које човек није у већој мери утицао;
 културне пределе - настале од стране човека. 
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За промоцију идеја о културном пределу најзаслужнији је Карл Сауер (Carl Sauer) 
који је сматрао да култура игра кључну улогу у обликовању природног предела [3]. 
Kонвенцијом светске баштине (World Heritage Convention) из 1972. године дефини-
сана су културна и природна наслеђа, док је двадесет година касније од стране 
УНЕСКО-вог1 Комитета усвојен културни предео као засебна категорија наслеђа [4,5]. 

Данас се најчешће употребљава дефиниција истакнута  Европском конвенцијом о 
пределу (Еuropean Landscape Convention) у Фиренци 2000. године, којом културни 
предео означава „одређено подручје, онако како га људи виде и доживе, чије су ка-
рактеристике резултат узајамног деловања природних и/или људских ресурса“ [6,7]. 
За разлику од Конвенције светске баштине, Европска конвенција о пределу узима у 
обзир сва подручја настала као резултат природе и човекових активности, при чему 
она не морају да буду изузетних амбијенталних вредности. Европском конвенцијом 
предео се сматра основним инструментом одрживог развоја, па се она залаже за 
увођење мера заштите, управљања и планирања овим подручјима [7], као и за раз-
мену искустава између држава Европе. Oво је посебно важно код угрожених подручја 
којих има и на простору Србије. Неретко су ови предели носиоци значајног културног 
и природног наслеђа. 

Рурални културни предели Србије
Сматра се да сва рурална подручја пролазе кроз три главне фазе [1]:
 фаза стварања система сељачког друштва;
 фаза структуралних промена руралних подручја;
 фаза реструктуирања руралних подручја. 

Са почетком „тренда“ индустријализације (друга фаза), широм градова почело је от-
варање фабрика, које су покренуле масовне миграције на релацији село-град. Примар-
на последица била је смањење интензитета производње у оквирима пољопривредних 
делатности [8] и депопулација руралних подручја. Преласком у град, људи су утицали 
на експанзију процеса урбанизације, који је погодио све делове Европе.  

Развијене државе Европе данас пролазе кроз фазу процеса реструктуирања и об-
нове запуштених руралних подручја, чији је животни стандард изједначен са град-
ским. Међутим, рурална подручја Србије оптерећена су још увек многим проблемима 
који су присутни као последица демографског пражњења села, ниске инфраструк-
турне опремљености и слабо развијене привреде. Настанак све већег броја не-
пољопривредних газдинстава подстиче људе да и даље прелазе у друге делатности 
које се готово искључиво развијају у градским срединама [9]. Усмереност планерских 
активности ка урбаним подручјима је актуелна, због мишљења да су она индикатори 
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економског развоја државе. Притом се на рурална подручја посматра као на проб-
леме, а не ресурсе [10], због чега долази до одсуства инвестиција и институционал-
них подршки руралном развоју. 

Поменути проблеми утичу и на нарушавање физичке структуре руралних културних 
предела којих у Србији, имајући у виду да је 85% територије руралног карактера [10], 
има много. Уколико изузмемо националне паркове, природне резервате и бање, 
рурални културни предели у Србији се јављају у виду:
 предела са традиционалним сеоским кућама (Слика 1а);
 предела као резултат пољопривредних активности (Слика 1б). 

Многи од њих су нарушени до мере која озбиљно угрожава изузетне амбијенталне 
вредности које поседују, и сам еколошки интегритет.

У Србији још увек није довољно развијена свест о значају руралних подручја за 
одрживи развој државе, и о потреби њихове обнове како би се културни предели 
сачували од заборава. Проблем маргинализације руралних културних предела ду-
боко је укорењен и потребно га је решити. Уважавајући постојеће стање, намеће се 
потреба за поштовањем међународних пракси, и приступању плански осмишљеним, 
дугорочним плановима обнове ових предела11.

Методологија
Досадашња истраживања показују да се сва рурална подручја не суочавају са истим 
проблемима, и да простор југоисточне Србије, као брдско-планински, предњачи у 
погледу демографског пражњења и запуштања [10,12]. Наиме, по типологији, рурална 
подручја овог дела Србије спадају у групу удаљених, слабо развијених подручја [1]. 
Узимајући у обзир ову чињеницу, истраживање ће бити спроведено на анализи конкрет-
ног примера са простора југоисточне Србије - руралног културног предела Гостуша из 
Пиротског округа. Истраживање се заснива на анализи постојећег стања овог подручја, 

Слика 1. а) Сирогојно на Златибору21; б) Село Војка у Војводини22
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и на његовој СВОТ (SWOT)2 анализи. Пошто је проблематика маргинализације рурал-
них културних предела комплексна појава, идеја истраживања је да се на основу ана-
лизе постојећег стања утврде сви проблеми и опасности које прете нарушавању овог 
подручја, а да се препознавањем потенцијала и вредности предела, формирају могућ-
ности као полазне поставке у поступцима будуће обнове. 

Анализа постојећег стања руралног предела Гостуша
Гостуша је сеоско насеље смештено на подручју Општине Пирот, Пиротског округа 
и Старе планине као парка природе, на удаљености 30км од града Пирота. Подручје 
је брдско-планинско, налази се у котлини истоимене реке и на надморској висини од 
917м. Као и већина села на овом простору, и ово спада у непланска насеља, при 
чему је физичка структура формирана спонтано са јасно дефинисаним грађевинским 
фондом и издвојеним пољопривредним земљиштем. 

Према подацима Републичког завода за статистику, дат је упоредни приказ броја ста-
новника на овом подручју, према годинама када је вршен попис (Табела 1) [13]. Подаци 
показују да демографско пражњење расте, при чему се број становника преполовио у 
периоду између два задња пописа. Данас овде живи свега 70 људи, од чега 39 мушка-
раца и 31 жена [14]. Подаци пописа из 2011. такође показују да је просечна старост 
становништва 64.7 година, при чему нема становника млађег од 30 година. Домаћин-
ства најчешће броје једног до два члана [15]. Овакав ток демографског пражњења 
прети да доведе до потпуног изумирања подручја у будућем периоду. 

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011.
Бр.ст. 1308 1144 1050 787 533 269 139 70

Табела 1: Број становника према години

Премда је удаљеност Гостуше од града Пирота мала, саобраћајна повезаност са 
градским центром је лоша, пре свега јер приступни пут још увек није у потпуности 
асфалтиран. Поред тога не постоје аутобуске линије које воде до овог подручја па 
се стиче утисак да је оно у потпуности изоловано од окружења. Велики проблем који 
сеоско насеље прати је слаба инфраструктурна опремљеност. Многе куће нису при-
кључене на телефонску и мобилну мрежу. Канализационе мреже нема. Од јавних 
служби присутна је само месна заједница [15], док школе и амбуланте нема. Овде 
се некада становништво активно бавило сточарством, али услед депопулације под-
ручја оно изумире. 

Маргинализација руралних културних предела Србије и могућности 
њихове одрживе регенерације кроз примену добре праксе из ЕвропеНинослав Ћирић, Ана Станојевић



КУЛТУРНИ ПРЕДЕО 99

Смештено у котлини обронака Старе планине, окружено изванредним природним 
пределима и ресурсима, Гостуша се истиче као рурални културни предео препозна-
тљив по традиционалним кућама изграђеним у камену, због чега га називају и Камено 
село (Слика 2a). Наиме, сви стамбени објекти изграђени су од камена и дрвета без 
употребе малтера, са карактеристичним крововима од камених плоча [16]. Мештани 
села сачували су и многобројне традицоналне обичаје. Због овог, али и чињенице 
да је подручје окружено изузетним природним богатствима, Завод за заштиту спо-
меника града Ниша је препознао подручје као предео изузетних амбијенталних вред-
ности, па је оно од 2012. године сврстано у категорију заштићених непокретних кул-
турних добара  [17]. 

Ипак, кућама прети опасност од урушавања, пре свега због старости, напуштања и 
оронулости самих материјала који нису никада обнављани (Слика 2б). Физичка 
оштећења су јасно видљива са слика. Посебно су угрожени кровови кућа, који про-
кишњавају и којима је реконструкција неопходна. Ови објекти осим што тренутно 
угрожавају квалитет живота становника, пропадањем губе свој идентитет и аутен-
тичност по којој су препознатљиви. Објекти су визуелни одраз свих проблема у 
подручју.

СВОТ анализа руралног културног предела Гостуша
Анализирајући постојеће стање руралног културног предела Гостуша, препознају се 
многи проблеми са којима се оно суочава, али и потенцијали који га чине културним 
пределом од значаја. Основни проблем јесте депопулација као процес који се кон-
тинуирано наставља  и прети потпуном напуштању подручја. Поред тога, присутна 
је неповољна категорија становника који ту још увек живе, а која није у могућности 
да се сточарством бави као пре. Одсуство младог становништва директно утиче на 
стагнацију привреде у овом селу. Инфраструктурна опремљеност је на слабом нивоу, 
при чему је главни проблем лоша приступачност подручју. Физичка оштећена кућа и 
запуштеност, нарушавају идентитет овог подручја, чији су потенцијали у погледу 
очувања историјског и културног наслеђа огромни. 

Потенцијали се огледају у традицији, очуваној кроз обичаје и препознатљив архи-
тектонски израз јединствен на подручју Србије и шире. То овај предео чини аутен-
тичном просторном целином од изузетног културног и историјског значаја, погодног 
за развој туризма. Такође, животна средина и зеленило доприносе стварању упеча-
тљивог амбијента. Као спој природе и човекове активности кроз изградњу препозна-
тљивих кућа, Гостуша је пример руралног културног предела које је потребно 
сачувати. 
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На основу анализе постојећег стања и прикупљених података, изведена је СВОТ 
анализа овог подручја која приказује његове потенцијале и слабости, као и могућ-
ности и претње (Табела 2).

СНАГЕ (S-strenghts) СЛАБОСТИ (W-weaknesses)
- Здрава животна средина
- Очувано зеленило
- Клима Старе планине
- Близина Завојског језера и Пирота
- Амбијенталне вредности околине
- Аутентичност предела
- Јединственост архитектонског израза 

у погледу употребе истих принципа 
градње и традиционалних материјала

- Велике површине погодне за сточарство

- Замрло сточарство
- Демографско пражњење села
- Заступњеност старог становништва
- Лоша саобраћајна повезаност са Пиротом
- Приступни пут није у целини асфалтиран
- Изостанак објеката јавне намене
- Велики број трошних оронулих кућа
- Недостатак инфраструктуре (телефон)

МОГУЋНОСТИ (O-opportunities) ПРЕТЊЕ (T-threats)
- Развој сеоског туризма
- Формирање бренда качкаваља
- Формирање етно кућа 
- Организовање радионица и упознавање 

људи са традицијом и обичајима
- Остваривање партнерства са Пиротом
- Повратак сточарству
- Обнова и ревитализација кућа

- Опасност од урушавања кућа и губитка 
аутентичности

- Маргинализација села
- Потпуно напуштање села од 

стране преосталог становништа 
Незаинтересованост становника

- Неразвијена свест о значају обнове
- Изостанак инвестиција и подршки

Табела 2. СВОТ анализа руралног културног предела Гостуша

Слика 2. а) Аутентичност „каменог села“23; b) Оронулост кућа16
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Могућности одрживе регенерације предела
Узимајући у обзир све снаге (потенцијале) и слабости (проблеме) руралног културног 
предела Гостуша, долази се до одређених закључака и поставља се питање дола-
жења до решења које ће обезбедити његову самоодрживу обнову. Упркос процесу 
урбанизације сведоци смо чињенице да се велики број насеља широм света данас 
налази још увек у оквиру руралних подручја [18]. На самом почетку рада скренута је 
пажња на то да се у развијеним земљама Европе успешно приступа процесима ре-
структуирања руралних предела и њиховој одрживој регенерацији. Због тога је изу-
зетно важно осврнути се на мере и активности које се, као део планских стратегија, 
успешно примењују у другим државама, и препознати оне који се могу применити у 
случају обнове подручја Гостуше. 

Културни предели и рурални културни предели привлаче велику пажњу у већини 
држава, које се активно боре да ова подручја заштите, обнове и сачувају их за будуће 
генерације. У процесима обнове руралних подручја по правилу се готову увек присту-
па најпре анализи затеченог стања, кроз рад на терену и разговор са људима који 
ове просторе насељавају. Потом се врше израде студија подручја и често се спро-
води СВОТ анализа, којом се врши преглед потенцијала и слабости. Утврђивање 
слабости неког подручја представља водећи инструмент за његову обнову. У зави-
сности од тога које су вредности подручја, а који проблеми са којима се суочава, 
свака држава за конкретан случај формира стратегијски план обнове. У многим др-
жавама Европе, обнова напуштених сеоских кућа врши се њиховом ревитализацијом, 
уз очување традиционалних архитектонских израза и пренамену у апартмане за 
смештај посетиоца [19]. Шта више, развој руралног туризма постаје водећи елемент 
подстицаја економског, културолошког и социолошког развоја и просперитета, уз 
очување еколошког интегритета [20]. 

И у случају Гостуше туризам се намеће као најефикасније решење и могући правац 
развоја и обнове. Развоју туризма доприноси аутентичност самог предела и амбијен-
талне вредности Старе планине не чијем се подручју налази. Ови водећи потенција-
ли могу привући велики број посетилаца, жељних упознавања са традицијом својих 
предака и одмора у природи. Ипак, потребно је применити низ мера и активности 
како би се створили услови за овако нешто. Као неке од мера које се препознају у 
пракси држава Европе посебно се издвајају оне које се могу применити на обнову 
подручја Гостуша као конкретног примера руралног културног предела Србије:

1. Промоција значаја руралног културног предела кроз све облике медија;
2. Формирање фондова као финансијских подршки становништву;
3.  Пренамена неких стамбених кућа у етно-куће за посетиоце са могућношћу орга-

низовања радионица за ткање и друге занате;
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4. Формирање бренда сира и качкаваља;
5. Ревитализација стамбених кућа уз очување идентичности;
6.  Формирање удружења и локалних акционих група уз социјално повезивање и ан-

гажовање мештана;
7.  Стварање партнерства са туристичким организацијама у циљу организовања излета.

Неки од основних корака су већ примењени када је ово рурално културно подручје у 
питању. Завод за заштиту споменика града Ниша је спровео истраживање овог под-
ручја и направио студију конзервације на основу које би требало да се приступи 
обнови традиционалих објеката. Студија конзервације препозната је од стране Ев-
ропске Уније, и награђена у категорији истраживања у области културног наслеђа. 

Закључак
На основу истраживања могу се изнети одређени закључци везани за маргинализа-
цију руралних културних предела Србије и могућности њихове обнове. Истраживање 
показује да је маргинализација руралних културних предела у Србији снажно изра-
жена и да овим подручјима прети опасност од потпуног уништавања. Посебно су 
угрожени рурални културни предели југоисточне Србије, јер њихова брдско-планин-
ска морфологија подстиче депопулацију. За предмет истраживања узето је рурално 
подручје Гостуша, као заштићено културно добро Србије, и село које је у категорији 
најслабије развијених. На основу анализе постојећег стања, препознати су потен-
цијали и слабости подручја, а спроведеном СВОТ анализом дошло се до закључака 
и формирања могућег правца развоја и обнове. Рад се у једном делу осврнуо и на 
мере које се примењују у Европи у циљу решавања сличних проблема. 

Иако се сматра да Србија због економске кризе којом је захваћена, нема могућности 
за скорију обнову руралних културних предела, на основу истраживања се може 
закључити да она има потенцијала за тако нешто, али да је препрека незаинтересо-
ваност која у друштву влада. Маргинализација се у Србији не може решити кроз један 
пројекат обнове руралног културног предела. Она мора произаћи из систематског 
приступа државе на свим њеним нивоима. Свакако, рурални културни предели пред-
стављају важне ресурсе једне државе и као такви могу бити значајни инструменти 
њеног одрживог развоја.

Напомене
1 УНЕСКО (UNESKO)- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
2  SWOT-акроним од енглеских речи: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, представља врсту 

анализе која се често примењује у домену просторног и урбанистичког планирања

Маргинализација руралних културних предела Србије и могућности 
њихове одрживе регенерације кроз примену добре праксе из ЕвропеНинослав Ћирић, Ана Станојевић



КУЛТУРНИ ПРЕДЕО 103

Литература
1.  Василевска Љ.: Рурални развој у регионалним оквирима, Задужбина Андрејевић, Београд, 2006. 

година, 132 стр.
2.  Karpoditini-Dimitriani E.: Тhe spirit of rural landscape: culture, memory, messages, PRISMA, 2000. година, 

22 стр.
3.  James P.E., Martin G: Аll possible Worlds: A history of Geographical Ideas, John Wiley and Sons, New 

York, 624 стр.
4.  Fowler P.J.: World Heritage Cultural Landscapes 1992 - 2002., UNESCO World Heritage Centre, Paris, 

2003. година, 133 стр.
5.  UNESKO: Operational Guidelines for implementation of the World Heritage Conventon, UNESKO World 

Heritage Centre, Paris, 2012. година,175 стр.
6.  Арсић З.: Европска конвенција о пределу, Зборник радова правног факултета, Нови Сад, број 2, 

2015. година, 457-467 стр.
7.  Council of Europe: Еuropean Landscape Convention, Florence, 2000. година, 14 стр. 
8.  Primdahl J., Swaffield S.: Globalization and rural landscapes change-key concept, development trends 

and some implication for policy, Estudos Regionais, бр. 20, 61-73 стр.
9.  Јелић М.С., Јовановић А.Т.: Најосетљивији структурни проблеми транзиције пољопривреде у Србији 

и земљама у окружењу, Тематски зборник Пољопривреда и рурална подручја Србије, Београд, 
2009. године, 69-93 стр.

10.  Тодоровић М., Дробњаковић М.: Peripheral rural areas in Serbia-The result of unbalanced regional 
development, Geographica Timisiensis, vol.19, број 2, 2010. година, 207-219 str.

11.  Стаменковић С., Мартиновић М.: Савремени насеобински проблеми руралног развоја Србије, 
Зборник радова Одрживи просторни, урбани и рурални развој Србије, Институт за архитектуру и 
урбанизам Србије, Београд, 2004. године, 13-17 стр. 

12.  Ивковић М., Тодорић Ј.: Хипсометријски размештај стаовништва у насељима Пиротског округа, 
Зборник радова, Географски факултет Универзитета у Београду, вол. 61, 2013. година, 151-178 стр. 

13.  Упоредни преглед броја становника 1948.-2011., Републички завод за статистику, Београд, 2014. 
године, 198 стр.

14.  Старост и пол- Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. У Републици Србији, Репу-
блички завод за статистику, Београд, 2014. год., 610 стр.

15.  Стојковић Д. :Насеља и становништво општине Пирот-Осврт на поједине историјске, етничке и 
демографске карактеристике, Гласник етнографског музеја, књига 74, свеска 1, Етнографски музеј 
у Београду, 2010. година, 11-109стр.

16.  Родић З.: Народно градитељство и становање у Пироту и околини, Гласник етнографског музеја, 
књига 74, свеска 1, Етнографски музеј у Београду, 2010. година, 109-142 стр.

17.  Закон о културним добрима, Службени гласник РС бр.71/94
18.  Vos W., Meekes H.: Trends in European cultural landscape development: perspectives for a sustainable 

future, Landscape and Urban planning, vol.46, Elsevier Science, 1999. година, 3-14 стр. 
19.  Van der Vaart J.: Towards a new rural landscape: consequences of non-agricultural re-use of redundant 

farm buildings in Friesland, Landscape and urban planning, Science Direct, broj 70, 2015. godine, 143-
152 str.

20.  Petkova T.A., Cvejic R., Kuka M., Madžgalj M. : Sustainable rural tourism in the revitalization og villages 
in the border region between Macedonia and Serbia, Ecologia, br. 73, 2014. godine, 14-25 str.

21.  http://www.serbiaincoming.com/serbia/
22.  http://america.pink/stara-pazova_4158429.html 
23.  http://www.kreativnisvetbalkana.net/kameno-selo-gostusa-najneobicnije-selo-u-srbiji/

Маргинализација руралних културних предела Србије и могућности 
њихове одрживе регенерације кроз примену добре праксе из Европе



104

Нинослав Ћирић
Ана Станојевић

ВИНОГРАДИ И ВИНАРИЈЕ ЈУЖНОГ ВИНСКОГ РЕГИОНА СРБИЈЕ КАО 
УТИЦАЈНИ ЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРНИХ ПРЕДЕЛА И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ

Апстракт

Рад истражује могућност винарија да представљају значајне елементе за формирање културног предела, 
са фокусом на винарије изведене на простору јужног винског региона Србије. Прожимање између винарија 
као структура изграђених од стране човека, са једне стране, и винограда, као уређеног природног елемента 
са друге, поставља јаке темеље међусобне повезаности, а њихово заједништво формира културни предео 
места на коме сe налазе. Окупљајући велики број љубитеља вина, комплекси винарија формирају и изу-
зетно атрактивне туристичке дестинације и стварају аутентичне просторне целине промовисане кроз развој 
винског туризма. Јужни део Србије препознаје се као регион винских путева, и обухвата овакве просторне 
целине и типове објеката који имају потенцијале елемената културног предела које треба истражити.

Рад из тог разлога истражује односе и квалитативне вредности и параметаре за формирање једног кул-
турног предела кроз објекте винарија и њихове околине - винограда, а на основу установљених стандарда 
дефинисања културног предела, попут дефиниције на основу светске културне баштине: елемената пеј-
зажне архитектуре, аутохтоних елемената, аутентичности, духа места... Истраживање се заснива на ана-
лизи критеријума два примера са простора јужног винског региона Србије, где се објекти прате на основу 
стандарда о културном пределу и кроз фотодокументацију, званична документа о производњи и аутохто-
ним, као и аутентичним елементима. Подаци се уређују табеларно ради лакшег упоређивања. Истражи-
вање извлачи одређене показатеље о постојању јаких елемената културног предела. Поред тога, показало 
се да винарије на југу Србије теже формирању личног печата и креирању индивидуалности, што може бити 
један од јаких аргумента када се говори о концепту винског туризма. Ово прегледно истраживање обухвата 
основно посматрање елемената културних предела и доношење закључака о њиховом постојању на праће-
ним локацијама винарија, све са могућношћу даљег проширења истраживане тематике како би се, као 
дугорочни циљ, показало постојање значаја и спреге културног предела и објеката винарије као јаког 
елемената винског туризма и његовог значаја за јужну Србију. Не треба занемарити и значај који се оства-
рује вођењем рачуна о овим објектима, пре свега, са стране одрживог развоја и очувања природе, али и 
аутентичности ових предела.

Kључне речи: културни предео, винарије, виногради, табела, одрживи развој, пејзаж, вински туризам, 
светска културна баштина
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Abstract

The research  explores the possibility of wineries as an important element for the formation of cultural land-
scapes, with a focus on the wineries made in the area of south wine region in Serbia. Permeation from 
winery structures built by man, on the one hand, and vineyards, as an regulated natural element on the 
other hand, sets a strong foundation of their interconnection, and union forms a cultural landscape of the 
place they are built. Bringing together a large number of wine lovers, winery complexes form an extremely 
attractive tourist destinations and create authentic spatial entities promoted through the development of wine 
tourism. South part of Serbia is recognized as a region of wine roads, and includes such spatial areas and 
the types of objects that have the potential of the cultural landscape which are needed to be explored.

Because of the mentioned reasons paper explores relationships and qualitative values and parameters for 
the formation of a cultural landscape through the facilities of wineries and their environment - the vineyards, 
and based on established standards which define the cultural landscape, such as the definition based on the 
World Cultural Heritage: еlements of landscape architecture, indigenous elements, the authenticity, the 
genius loci... The research is based on analysis of the criteria from few examples from the area of south wine 
region in Serbia, where the facilities are reviewed based on the standards of the cultural area through pho-
tographic documentation, official document on the production and indigenous and authentic elements. The 
data are tabulated governing for easier comparison. The study brings out some strong indicators of the ex-
istence of the cultural landscape. In addition, it turned out that wineries in south Serbia tend to form per-
sonal touch and create individuality, which can be one of the strong arguments when talking about the 
concept of wine tourism. This transparent research includes basic elements of observing of the cultural 
landscape and draw conclusions about their existence in the monitored locations of wineries, all with the 
possibility of further extension of research to make it as a long term goal in proving of existence and collusion 
about interaction between nature and cultural landscape and buildings of the winery, and as a strong element 
of wine tourism and its importance for south Serbia. We should not ignore the importance of taking care of 
these objects primarily from the side of sustainable development and environmental protection, but also the 
authenticity of these areas.

Key words: Cultural landscape, wineries, vineyards, table, sustainable development, landscape, wine tour-
ism, World heratage 
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Увод
Културни предели представљају истакнуте елементе очувања културне баштине и 
изванреднe туристичкe дестинације неког дела, региона или целокупне државе. Кул-
турни предели привлаче велики број туриста који би се упознали са разноврсним мо-
гућностима које они пружају. Виногради, винарије и вински подруми неизоставни су део 
формирања културних предела. Европски одељак светске организације за заштиту 
културног наслеђа направио је упутство за употребу, очување и унапређење винских 
културних предела [3]. Упутство у великој мери доприноси бољем упознавању пробле-
ма и мерама потребним за њихово решавање. У североисточном делу Мађарске на-
лази се познати Токај [8] вински регион који представља елемент историјског културног 
предела. Поред тога, постоји низ културних предела који су представљени веома ус-
пешно кроз „виноградарски пејзаж“ [8] попут виноградских тераса у Швајцарској. У раду 
„Kултурни системи и продукт винског туризма“ [4], анализира се постојањe потпуно 
различитих доживљаја места културног предела у зависности од региона у коме се 
налази. Сагледавање винског културног предела доприноси бољем приказивању 
постојећих разлика међу регионима. На тај начин, ствара се јединственост сваког од 
региона у погледу винског туризма и лепоте културног предела.

Циљ рада је основна анализа потенцијала јужног винског региона Србије како би се кроз 
кратак преглед примера одредило постојање елемената културних предела, изражених 
кроз винограде и винарије. Биране су винарије које поседују потенцијално велики кул-
турни и туристички значај. Дубља, темељнија и сегментна анализа могла би прецизније 
да дефинише све детаље и јасније одреди потенцијале којима располаже јужна Србија, 
а тиче се поменутих елемената. Рад се бави анализом два примера винограда и вина-
рија јужног винског региона Србије, који својим карактеристикама имају потенцијал кул-
турног предела. Како би се утврдило постојање елемената културног предела, рад се 
везује за критеријуме Светске баштине културног предела [11]. Формира се табела како 
би се установио удео потенцијалних елемената који формирају културни предео. На 
основу тога, приступа се анализи резултата и доношењу адекватних закључака.

Теоретска основа
За анализу података дефинишу се одговарајући елементи. Према Карлу Сауеру (Carl 
Sauer), културни предео је онај предео настао под утицајем културе, тачније културне 
групе (Carl Sauer, 1925, p. 46). По њему, култура је агент, природна околина је по-
средник, а културни предео резултат. Према Смерницама за спровођење Конвенције 
о светској баштини културни предео подељен је у три категорије и то [9]:
1.  Јасно дефинисан предео створен од стране човека - овде се сврставају паркови, 

баште и слични елементи изведени због естетике; 
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2.  Органски еволуирани предели, где даље постоји подела на а) предео који је ево-
луирао и који је напуштен, и б) онај који се и даље употребљава према традицио-
налним принципима;

3. Асоциациони културни предео - указује на утицај неке религије, културе 

Основни документ који дефинише културни предео je “Operational Guidelines for the 
implementation of the World Heritage Convention” од 8. јула 2015. године. Актуелни документ 
из 2015. године није донео промене у дефиницији културног предела, па су тако три ка-
тегорије културног предела задржане на основу параграфа 39 из документа “Operational 
Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention” из 2002. године (касније 
2005. и 2008.), и описане су у додатку 2 и 3 (Аppendix 2 и 3.). Kако би се донели одређени 
закључци о постојању културног предела, а везано за винограде и винарије јужне Србије, 
потребно је представити табелу извода из Оперативних смерница за имплементацију 
конвенције о културном наслеђу: критеријуми (параграф 77) Светске баштине о култур-
ном пределу (табела 1) [7]. Извод оперативних смерница и табела су из документа “World 
heritage Cultural Landscapes - A handbook for conservation and Management” 

Број 
критеријума

Извод из оперативних смерница за имплементацију конвенције о 
културном наслеђу: критеријуми (параграф 77)

1. Представља ремек дело људске креативности и генијалности, или

2. Представља важну размену међу културним вредностима унутар саме 
културе или у односу на свет, или

3. Представља  једниственo или изузетнo сведочење о некој културној 
традицији или о цивилизацији која је ту некада живела или живи данас, или

4. Изузетан пример архитектонског објекта или технолошког достигнућа 
предела који описује део људске историје, или

5. Представља изузетан пример традиционалног насеља или употребе 
околине која представља културу, или

6. Представља живе традиције, идеје, веровања и сл. (овај критеријум 
посебно дефинише комитет па самим тим не може бити део истраживања)

7. Садржи изузетан природни феномен или представља област од изузетне 
природне и естетске лепоте, или 

8. Представља изванредан пример о важним деловима земљине историје, 
као и пример текућих геоморфолошких промена на земљи, или

9. Извандредан пример о важним еколошким и биолошким процесима и 
елементима екосистема, или

10.
Садржи најважнија и значајна природна станишта за очување ендемских 
врста и биолошког диверзитета, укључујући угрожене врсте које имају 
непроцењиву вредност са становишта науке о очувању

Taбела 1. Критеријуми Светске баштине о културном пределу преведени са енглеског, документ 
“World Heritage Cultural Landscapes - A Handbook for Conservation and Management”, pp. 21
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Поменутих десет критеријума су и део анекса 2а (Аnnex 2a) провизорне листе - 
пријавног формата  (Тentative list submission format) који се налази у поменутом до-
кументу “Оperational guidelines” [9]. Шест од десет поменутих критеријума наводе се 
као елементи десетогодишње анализе културног наслеђа - културних предела (1992-
2002) [5]. Код десетогодишње анализе, aквизиција података вршена је табелом, на 
страни 29 документа - World Heritage Cultural Landscapes 1992 - 2002 [5],  што је основ 
и водиља истраживања овог рада. 

Према документу о оперативним смерницама [9] критеријуми су подељени у два дела 
(параграф 46). Првих шест критеријума везују се за вредности настале од стране 
човека, док су критеријуми од седмог до десетог везани за природне вредности неког 
подручја (Табела 1). Често се примењује пракса проглашења културног предела од 
изузетног значаја уколико поседују једну или више карактеристика обе групе 
критеријума.

Методологија
Истраживању се приступа кроз анализу два примера винаријa са непосредном око-
лином (виноградима) из јужног винског региона Србије. Винарије поседују потенција-
ле, a аквизиција података  врши се након њиховог описа. Класификација података 
заснива се на приступу “Analysis of World Heritage Cultural Landscapes 1992-2002” pp. 
29 [5]. Табела 2 садржи критеријуме где се ознакама + или - потврђује или оспорава 
постојање испуњења неког од критеријума задатих Табелом 1. 

Подрум вина Малча код Ниша
Винарија се налази у непосредној близини града Ниша, стара је 110 година, а на 
основу наслеђа Цара Константина, добила је и лични печат. Виноград се простире 
на два хектара и надморској висини од 510м. Јединственост винарије састоји се у 
приказу четири епохе везане за развој виноградарства на територији Србије. Обух-
ваћене су карактеристичне епохе у производњи вина и то: римско доба, доба Не-
мањића, доба формирања савремене српске државе и савремено доба производње 
вина. За сваку од епоха постоји посебна просторија у којој се производи вино. 

Код такозване римске куће, посебну карактеристику представљају амфоре (слика 1.) 
произведене и увезене из Грузије. Aмфоре су изведене од глине на традиционалан 
начин карактеристичан за римско доба. Разлог одабира амфора из Грузије јесте 
особина глине од које се оне праве - глина са тог подручја садржи елементе попут 
сребра, који делују као антисептик и спречавају развој микроорганизама у току про-
цеса држања грожђа у њима. Након обликовања амфоре, она се пече и са унутрашње 
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стране премазује воском како би се добила глатка површина што ће омогућити лакше 
испирање након завршене производње. Амфоре се укопавају у земљу (слика 2.) из 
које се не извлаче, а вино се преузима са доње стране амфоре. Вино се преузима 
самоистицањем које може да потраје и до два сата. Грожђе се сепаратише са пе-
тељки и у амфору се уносе искључиво бобице. Процес врења грожђа и добијања 
вина траје и до две године.

С обзиром да се ради о традиционалном начину производње почевши од примене 
материјала до самог тока производње, може се говорити о одржавању једне тради-
ције и идеје из римског доба. Римска империја обухватала је територију данашње 

Слика 1.  Просторија са амфорама, десно - реплика амфоре, модел умањене величине, лево амфоре 
укопане у земљу, преузимање вина врши се из подрума, слика преузета са званичне стране подрума 
вина Малча 
извор: http://www.podrummalca.com/rimska_slike.html

Слика 2. Детаљ амфоре које се укопавају и посипају шљунком на начин карактеристичан за 
римско доба, слика преузета са званичне стране подрума вина Малча извор: http://www.
podrummalca.com/rimska_slike.html
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Србије, па представља и сведочење о постојању ове цивилизације. Овакав приступ 
производњи свакако је јединствен у овом делу Европе.

Код куће Немањића, вино се производи на традиционалан начин карактеристичан 
за период средњевековне Србије и доба Немањића. Велика дрвена бурад (бачве) у 
којима се врши ферментација, имају на свом доњем делу отворе како би се извукао 
чврст део грожђа након ферментације. Овде се ферментација врши на „кљуку“. Су-
дови су изведени педесетих годна ХХ века (слика 3), али принцип и традиција пра-
вљења вина задржана је из доба Немањића.

Слика 3. Дрвени судови (бачве) у којима се врши ферментација грожђа, постоји 16 бачви 
капацитета између 4 и 7.5 тона, слика преузета са званичне стране подрума вина Малча 
http://www.podrummalca.com/rimska_slike.html

Слика 4. Слика горњег дела бетонских танкова (дела изнад земље), вино се точи са доње 
стране из дела који је укопан , слика преузета са званичне стране подрума вина Малча 
http://www.podrummalca.com/rimska_slike.html
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Традиционална производња вина карактеристична за XII век, од почетка производње 
до завршетка и чишћења бачви (чишчење се обавља са отвора у доњем делу) ос-
новне су особине ове просторије.

Као последња кућа коју карактерише јединствени и традиционални приступ произ-
водње вина јесте такозвана „српска“ кућа. Српску кућу карактерише подрум са по-
четка XX века. Одлика производње су бетонски танкови (слика 4) чија унутрашњост 
је прекривена прехрамбеним полиестером. Подрум је до половине своје висине 
укопан у земљу како би се одржавала константна температура. Овакав приступ осо-
бен је за рани период савремене српске државе и представља карактеристичан 
приступ традиционалној производњи вина.

Због својих карактеристика, а на основу задатих критеријума Светске културне баш-
тине, због своје јединствености у производњи вина (различите епохе и културе), 
винарија испуњава критеријум под редним бројем 3. Због традиционалне произ-
водње испуњава критеријум 6, а поседује и потенцијале критеријума 4 из Табеле 1. 

Винарија „Топлички виногради“ код села Гојинац, Прокупље
Винарија „Топлички виногради“ код села Гојинац, Прокупље, представља тренутно 
највећу приватну винарију на балкану. Заузима површину од око осам хиљада ква-
дратних метара и поседује осамдесет хектара винове лозе. Објекат винарије је ин-
тегрисан у своју околину (слика 4.) и изведен од природних материјала (камена), па 
не нарушава одлике природног окружења. Једна од главних карактеристика ове 
винарије је производња вина „Епигенија“, којој је Јован Цвијић у XIX веку дао име по 
карактеристичном феномену за Европу. Наиме, река Топлица у овом делу тече 
узводно. 

Слика 5. Винарија “Топлички виногради”, слика преузета са званичног сајта винарије 
извор: http://www.toplickivinogradi.com/sr/o-vinariji
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Поред карактеристика терена попут епигенијске долине, овде се производи вино од 
аутохтоне врсте грожђа „Прокупац“ (слика 7). Ова врста је особена за јужну Србију и 
има велики природни значај.  

На пределу винарије може се спознати више елемената критеријума Светске кул-
турне баштине. Због Епигеније, предео се потенцијално карактерише критеријумом 
7 као и критеријумoм 10 из Табеле 1.

Слика 6. Поглед на виноград са сортом “Епигенијом” и приказ пејзажа подручја слика 
преузета са званичног сајта винарије 
извор: http://www.toplickivinogradi.com/sr/o-vinariji

Слика 7. Сорта грожђа „Прокупац“ у фази сазревања, слика преузета са званичног сајта винарије 
извор: http://www.toplickivinogradi.com/sr/o-vinariji

Нинослав Ћирић, Ана Станојевић
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Резултати
Како би се боље сагледали резултати, формира се табела (Табела 2) у којој ће бити 
унети називи винарија, да ли постоји потенцијал стварања културног подручја на 
основу истраживања и број критеријума који задовољава предео истраживаних ви-
нарија и винограда, са редним бројем критеријума из Табеле 1. Потребно је и важно 
напоменути да је због огледног истраживања примењен мали број примера, па се 
тиме не стиче потпуна слика да ли већи број винарија и винограда из јужног винског 
региона има потенцијал културног предела.

Винарија Назив винарије и 
винограда 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3.1 Подрум вина Малча  
код Ниша - - + + - + - - - -

3.2
Винарија “Топлички 
Виногради” код села 
Гојинац, Прокупље

- - - - - - + - - +

Табела 2. Истраживане винарије и виногради са резултатима

Тумачење табеле је такво да бројеви од 1-10 адекватно кореспондирају са критерију-
мима од 1-10 из Табеле 1. Плус и минус означавају потенцијално постојање односно 
непостојање критеријума Табеле 1. Обе истраживане винарије и виногради поседују 
одређене елементе културног предела. Оба примера потенцијално поседују више 
од једног критеријума прописаних Светском баштином и УНЕСКО-м. Kритеријуми 
које поседују и једна и друга винарија спадају у различите групе критеријума према 
параграфу 46. Подрум вина Малча окарактерисан је критеријумима који су описани 
и настају под утицајем човека (1 - 6), док је винарија „Топлички виногради“ окаракте-
рисана критеријумима  који су описани и настају под утицајем природе (7 - 10).

Закључци
На основу истраживања могу се извући одређени закључци везани за постојање 
потенцијала културних предела истраживаних винарија. Још једном је важно напо-
менути да долази до ограничења код истраживања јер се истражује мали број при-
мера. Сегментно, темељно и свеобухватније истраживање даће боље спознавање 
ситуације, тематике и проблема који се јављају. Примери задовољавају неке од 
критеријума, па самим тим имају потенцијал формирања културног предела. Вина-
рије и њихови виногради, који задовољавају више критеријума могу имати значајнији 
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утицај на формирање винског туризма. У истом контексту, посебно се истиче вина-
рија Малча код Ниша, која својом разноликошћу у производњи може бити изузетна 
туристичка атракција. Постоји разноликост и креативност у истраживаним винарија-
ма, обе су јединствени примери, а самим тим и можда од изузетног културног значаја. 
Важно је поменути приступ Светске баштине, те се због одвајања критеријума опи-
саних као они који настају од стране човека и од стране природе, не употпуњује це-
лина. Самим тим, ове две винарије не би могле бити проглашене културним преде-
лима од изузетног значаја. Могућност је већа код винарије „Топлички виногради“ у 
испуњењу обе групе критеријума, а увођењем неког од традиционалних начина 
производње вина. Код подрума вина „Малча“, сађењем аутохтоне врсте грожђа попут 
„Прокупца“, отвориле би се могућности испуњавања већег броја карактеристика про-
писаних Оперативним смерницама. Даља истраживања је потребно спровести како 
би се проверило колики број винарија на овим просторима има овај потенцијал. Може 
се на крају рећи да истраживане винарије имају извандредан потенцијал како оста-
вљања трага културне баштине Републике Србије, тако и довођења иностраних и 
домаћих гостију и оснаживања винског туризма, што може у доброј мери допринети 
економском просперитету овог дела Србије.

Напомене
3  Званична дефиниција представља основ истраживања и утврђивања постојања винских културних 

предела јужне Србије
4  Најстарији вински суд коришћен још пре 3000 година. Производи се од глине, ручним радом. Глина 

се пече у зазиданим пећницама. Амфоре од глине које се пеку у пећницама распоређују се у колоне 
и редове ближе и даље од ватре. Оне које су најближе изложене ватри, често настрадају, да би оне 
које нису биле изложене добиле на већем квалитету. 

5  Прокупац је аутохтона врста грожђа пореклом из Србије, гаји се углавном на подручју Јужне Србије, 
као и деловима Македоније. У последње време, може се наћи у мањем обиму и у Војводини. 

6  Епигенија или епигенетска долина је речна долина усечена у виши део терена, који је изграђен од 
отпорнијих стена (нпр. гранит), упркос томе што се у непосредној близини налази терен изграђен од 
мекших стена (нпр. лес). 

7  Већи део текста преузет је са званичне стране подрума вина “Малча”, као и изласком на терен http://
www.podrummalca.com/

8  Већи део текста преузет је са званичне стране Топличких винограда http://www.toplickivinogradi.com/
sr,даље са веб странице http://www.blic.rs/vesti/srbija/kod-prokuplja-otvorena-najveca-privatna-vinarija-
na-balkanu/6wl8s4v, као и изласком на терен

Нинослав Ћирић, Ана Станојевић
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Александра Угриновић

ЗАШТИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  
ОСТАТАКА АНТИЧКОГ НАСЛЕЂА

Апстракт

У Србији постоје бројни археолошки остаци античког градитељства. У мањем броју они су презенто-
вани и доступни посетиоцима. Антички локалитети налазе се, како у урбаном, градском простору, тако 
и ван града, на ненасељеном подручју, а њихова заштита и презентација подједнако је компликована 
и у једном и у другом случају. Током 20. века посебно се инсистирало на презентацији архитектонских 
остатака на нивоу затеченог стања, односно примене методе презентације „у рушевинама“. Вене-
цијанском повељом 1964. године појам историјски споменик добија шире значење, под који се уводи 
и културни предео. Самим тим, усложњава се проблем презентације, али се истовремено стварају 
нове могућности. У том контексту, у савременим насељима, која су настала на античким тековинама 
Сингидунума (Београд),  Сирмијума (Сремска Митровица) и Наисуса (Ниш), јавља се проблем пре-
зентације археолошких локалитета, због изградње и урбанизације градова тако да се многи истраже-
ни и конзервирани остаци античке архитектуре затрпавају ради очувања. Релевантан пример за овај 
феномен су античке терме на Студентском тргу у Београду. Почетком 21. века у Сремској Митровици, 
изведена је заштитна конструкција изнад једног дела остатака царске палате. На сличан начин поку-
шало се са заштитом остатака локалитета на Виминацијуму, код Костолца и Медијани недалеко од 
Ниша који се налазе ван урбаног простора. Искуства овог начина презентације биће предмет распра-
ве у даљем тексту.

На многобројним, изабраним примерима деловања европске службе заштите можемо видети ради-
калнија решења. Посебно се издвајају начини презентације античког локалитета у Хуру (Chur), у 
Швајцарској Питера Цумптора (Peter Zumthor), античког стадиона на тргу Џумаја (Dzhumaya Square) 
у Пловдиву, Херкуланеума (Herculanemum) код Напуља, Нароне у Виду, у Хрваској, римских кућа 
Диониса и Данаје у Зеугми, у Турској, експеримент презентације виле Романа дел Касале (Villa del 
casale) у пјаца Армерини (Piazza Armerina) на Сицилији... Међу изабраним примерима разликујемо 
оне код којих конструкција има само функцију заштите остатака античке архитектуре и оне код којих 
је заштитна конструкција објекат са музејском поставком. Ради лакшег разумевања и упоредне ана-
лизе са примерима из Србије, извршена је систематизација локалитета према положају (у градском 
језгру и ван урбаног простора), заштитних конструкција према типу структуре, као и шетних стаза 
према примењеном конструктивном систему и материјализацији примарне конструкције и завршне 
облоге.

Циљ рада је да се анализом увиде предности и мане примењених заштитних конструкција и шетних 
стаза на античким локалитетима у домаћој и европској пракси заштите и да се установи да ли оне 
девастирају наслеђе или доприносе његовој презентацији. 

Кључне речи: презентација, античка архитектура, заштитне конструкције, одрживост наслеђа 
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Aleksandra Ugrinović

PROTECTIVE CONSTRUCTIONS FOR THE USE IN THE PRESENTATION 
OF THE ANCIENT ARCHEOLOGICAL REMAINS

Abstract

In Serbia, there are  numerous archeological remains of the ancient architecture. A few of them are available 
for the viewings and open to visitors. Ancient sites are present both in urban areas, as well as in non resi-
dential areas outside of the towns and cities, and their protection and presentation is equally complicated in 
both cases. During the 20th century, the dominant way of the presentation of the architectural sites was “as 
found”, or the so called “remains” method.

In the Venice Charter from 1964., the concept of historical monument acquired a wider meaning that in-
cluded cultural area. That made the presentation issue more complex, but at the same time opened new 
possibilities. In that context, in the modern residential areas that were built on the ancient remains of Sing-
idunum (Belgrade), Sirmium (Sremska Mitrovica) and Naisus (Nis), there is a problem of presentation of the 
archeological sites due to the urbanisation and development of the cities, so that many ancient remains that 
had been previously resarched and conserved, are now berried. A relevant exaple of this phenomenon are 
ancient terme (baths) at the Students Square in Belgrade. At the beginning of the 21st century, a protective 
structure was erected above a part of the emperor’s palace. A similar approach was taken for the protection 
of remains in Viminacium and Mediana, that are located outside of urban areas. Experiences with such 
presentations will be a subject of discussion futher on this paper.

Numerous selected examples from the European conservation and protection methods show more radical 
solutions. The sites that especially stand out are protectiv constructions on Peter Zumthor in Chur, in Swit-
zerland, the ancient stadium on the squaer Dzhumaya in Plovdiv, archaeological park Herculaneum, ar-
cheological museo in Narona in Vid, in Croatia, Roman houses of Dionysus and Danae, in Zeugma, in Turky, 
experiment presentations villa Romana del Casale of Piazza Armerina in Sicily... Among the chosen exam-
ples, we can distinguish those where the construction only serves to protect the ancient remains, and those 
where the protective construction is also a museum  exhbition. For the purpose of easier uderstanding and 
comparative analyses, the examples from Serbia are systematised by location (urban оr remote), by the type 
of protective constructions, as well as by the walking paths according to the building site and the realisation 
of the primary construction and final protective layer.

The aim of this paper is to compare the advantages and disadvantages of various protective constructions 
and walking paths in the ancient sites in the local and European conservation practice, and to determine 
weather these practise devastate the heritage or contribute to its presentation.

Key words: presentation, ancient architecture, protective constructions, heritage sustainability 
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Увод 
Током 18. и 19. века тежња је била усмерена ка заштити појединачних споменика и 
локалитета, док је, од друге половине 20. века, након Венецијанске повеље 1964. 
године и увођења појма културни предео, споменик у нераскидивој вези са средином, 
урбаном или руралном, у којој се налази. Културни предео на конгресу у Венецији 
дефинисан је као: „Предео који обухвата све просторне ансамбле, како урбане, тако 
и руралне које је створио човек или природа чији допринос, било да је историјски, 
уметнички, естетски, етнорафски, научни оправдава заштиту и валоризацију. Појам 
предео односи се на традиционалне ансамбле, што значи на све људске насеобине, 
независно од епохе настанка и узастопних измена, чији урбани и архитектонски 
склоп, хомоген или разнородан, садржи вредност сведока историје, архитектуре или 
урбанизма.“1

Предмет овог рада је анализа изведених решења заштите и презентације античких 
локалитета in situ, у домаћој и иностраној пракси. Анализа је заснована на типу при-
мењене заштитне конструкције и то са аспекта презентације, односно тематике која 
се презентује, материјализације, обликовања и конструисања, као и односа са окру-
жењем. Посебна пажња је посвећена конструкцији и материјализацији шетних стаза. 
Крајњи исход овога рада је да се установе проблеми са којима се служба заштите 
среће приликом заштите и презентације античких локалитета у градским и ванград-
ским срединама, да се утврде предности и мане примене заштитних конструкција и 
шетних стаза, да ли је њиховим извођењем дошло до девастације наслеђа или су 
допринеле презентацији локалитета. Такође рад има за циљ да се извуку закључци 
добрих и лоших начина презентације античког наслеђа у светској и домаћој пракси 
како би се проширила знања приликом пројектовања заштитних конструкција и ше-
тних стаза, а све са жељом да се археолошки локалитети у Србији отворе за посе-
тиоце и изврши афирмација наслеђа укључивањем у савремени живот, чиме би се 
омогућила и његова одрживост.

Искуства заштите и презентације античког наслеђа националне 
службе заштите Србије
Заштитне конструкције на античким локалитетима у Србији постављене су у Сир-
мијуму, данашња Сремска Митровица, Виминацијуму код Костолца и Медијани која 
се налази недалеко од Ниша. 

Историја античког града Сирмијума обухвата период од оснивања 1. века н.е. до 6. 
века н.е., када су га опустошили Авари. Археолошка истраживања су отпочела 1956. 
године открићем резиденцијалне, царске палате. Откривен је још и простор виле 
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Заштитне конструкције у функцији презентације остатака античког наслеђа

урбане, јавна житница, јавне терме, остаци форума, житне пијаце, део уличног ко-
лектора, стамбене четврти као и комплекс манастира Светог Димитрија из 5. века.2 

Од свих ових наведених тековина прошлог времена већина је конзервирана и затр-
пана, док су се изнад неких изградили нови објекти. Ово је честа појава која се јавља 
код археолошких локалитета у градским срединама. Антички остаци налазе се и у 
двориштима приватних кућа. Данас посетиоци могу видети остатке житне пијаце и 
уличног колектора који су изложени под ведрим небом, као и део царске палате који 
је 2006. године наткривен. Аутори заштитне конструкције су архитекте Адријана Шко-
рић и Иван Филиповић. Царска палата није презентована у целости због ограничења 
парцеле, али и због тога што би се њеним даљим ископавањем нарушила постојећа 
саобраћајна инфраструктура. Наткривање је урађено у циљу презентације античких 
остатака, откривањa мозаика, као и заштите од спољних утицаја који девастирају 
наслеђе. Конструкција је решена формирањем ободних армирано - бетонских зидова 
на које се поставља кровна конструкција рађена од лепљеног ламелираног дрвета 
покривена лимом и лексаном у сегментима.3 На тај начин је избегнуто постављање 
ослонаца унутар локалитета и његова девастација. Међутим, затварањем локали-
тета и применом лексана за кровни покривач, дошло је до промене микроклиматских 
услова тако да се на појединим местима појављују лишајеви услед превелике тем-
пературе и влажности ваздуха. Проблематично је обликовање објекта и избор ма-
теријала као и његов однос са окружењем. Шетна стаза је постављена по ободу и 
рађена је независно од заштитне конструкције. Ослања се на челичне профиле. 
Планира се постављање шетних стаза и по локалитету, јер се боље сагледавање 
налаза који се презентују омогућује када су посетиоци у истом нивоу са античким 
ископинама. 

За разлику од Сирмијума, Виминацијум се налази ван урбаног подручја града, у 
близини Костолца. Током археолошких ископавања нађени су остаци амфитеатра, 
маузолеја и гробница, терми, северне капије и аквадукта. Исти тип заштитних кон-
струкција формиран је изнад терми, северне капије војног логора и маузолеја.4 
Пројектант Војислав Кујунџић се одлучио за конструкције од лепљеног ламелираног 
дрвета и лаких кровних везача, јер омогућавају премошћавање великих распона при 
чему се формира слободан унутрашњи простор без стубова који би могли да угрозе 
и девастирају наслеђе. Заштитна конструкција је темељена тачкасто на великим 
бетонским стопама. Све конструкције су прекривене тендом. Шетне стазе нису по-
стављене код терми и северне капије, док је у маузолеју предвиђена по ободу лока-
литета. Рађена је од армираног бетона и конзолно је препуштена. Код сва три нала-
зишта примењен је исти начин конструисања заштитне конструкције, што се може 
оправдати жељом да се све сагледава као једна целина, иако се ископине међусобно 
налазе на великом растојању. Међутим, сматрам да у визуелном смислу примена 
оваквих типичних решења није адекватна и да избор конструкције и њене 
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материјализације мора бити у складу са тематиком која се презентује. Применом 
белих тенди, ствара се утисак да су то хангари, нарочито ако се посматра екстеријер 
објекта (сл. 1). 

Слична заштитна конструкција је примењена и на Медијани, код Ниша, археолошком 
локалитету из римског периода, који датира из 4. века и представља резиденцију 
цара Константина.5 Значај Медијане се, пре свега, огледа у површини која је прекри-
вена мозаицима (преко 1000 m2). Прошле године је завршено извођење заштитне 
конструкције, коју је пројектовао архитекта и конзерватор Миле Вељковић, како би 
се локалитет заштитио од атмосферских утицаја и тиме омогућио континуални рад 
на конзервацији мозаика, са циљем да се након конзервације они не затрпавају, већ 
да се презентују посетиоцима. 

Конструкција је рађена од лепљеног ламелираног дрвета. Подигнута је изнад оста-
така Константинове виле и обухвата простор димензија 127 x 72,5 m. Постављањем 
темеља самаца уништени су остаци северозападног дела нађеног објекта. Овом 
конструкцијом није извршена потпуна заштита археолошких ископина. Иако је са 
горње стране конструкције постављена пвц мембрана на бочним странама то није 
предвиђено, како би се омогућило проветравање, при чему тај део није заштићен од 
атмосферилија, а такође је омогућен улазак животиња, посебно птица чији измет 
изазива хемијске реакције и оштећује затечене остатке античке грађевине. Конструк-
ција нарушава кров постојеће музејске зграде на локалитету. Шетне стазе још увек 
нису постављене.

За разлику од Сирмијума, где смо суочени са наслојавањем потоњих грађевина на 
античким тековинама, на Медијани и Виминацијуму, локалитетима изван града, ја-
вља се проблем начина презентације и интеграције заштитне конструкције у 

Слика 1. Конструкција 
изнад античких терми - 
Виминацијум
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природни пејзаж.6 У наведеним примерима очигледан је концепт презентације којим 
се антички локалитети у Србији чине препознатљивим применом истог типа конструк-
ције. Конденз је проблем карактеристичан за све балон конструкције и јавља се на 
доњој површини мембране услед разлике у температури између спољашњег и 
унутрашњег простора.

Искуства заштите и презентације античког наслеђа  
европске службе заштите 
Добар пример презентације античке архитектуре у урбаној средини јесте презентација 
археолошких налаза стадиона на тргу Џумаја у Пловдиву. Стадион је саградио цар 
Хадријан у другом веку. Објекат је био дуг 240m и широк 50m. Могао је да прими 30 000 
људи.7 Део стадиона који је ископан налази се у самом језгру града и представља део 
урбаног мобилијара. Овај пример представља  интеграцију старог у ново, којом античке 
тековине добијају савремену намену.8 Пројекат је реализовао Завод за заштиту спо-
меника Пловдива, под покровитељством градске управе. Остаци стадиона предста-
вљају туристичку атракцију и место где се одржавају разне културне манифестације 
(сл.2). Овде наслеђе постаје део јавног простора и доступно је свима.

Насупрот Пловдиву, где се антички остаци стадиона у сегментима презентују и до-
бијају савремену намену где је то могуће, Херкуланеум је презентован као архео-
лошки парк на отвореном, како би се локалитет у целости сагледао (сл.3). На тај 
начин је сачувана његова аутентичност интеграције у предео. Херкуланеум је древни 
град, лоциран недалеко од данашњег Напуља, који је настао у првом веку п.н.е. Град 
су задесиле две природне катастрофе, прво разорни земљотрес, а затим је потпуно 
опустошен ерупцијом Везува 79. године н.е. На локалитету се више пута приступало 

Слика 2. Остаци 
античког  стадиона у 
Пловдиву
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ископавањима. Активан рад на конзервацији још увек траје, а започет је 2000. године. 
Пре него што се приступило конзервацији, извршена су темељна истраживања и 
испитивања локалитета. Ово је заједнички пројекат Завода за заштиту културног 
наслеђа Напуља и Пакард института хуманистичких наука (Packard Humanities 
Institute) који је финансирао истраживања и радове.9 Шетне стазе формиране у виду 
мостовских структура које омогућавају посетиоцима приступ и кретање кроз локали-
тет. За завршну облогу су примењене дрвене талпе. Уочава се да у примерима 
Пловдива и Херкуланеума није примењена заштитна конструкција.

Радикалним пројектом надстрешнице Метропол Парасол (сл.4), немачког архитекте 
Јургена Мајера (Jürgen Mayer) покренута је ревитализација културно – историјског 
наслеђа и успостављање новог градског репера Севиље.10 Формирана је од носача 
лепљеног ламелираног дрвета и највећа је дрвена структура на свету. Поред тога што 
штити затечене археолошке налазе од спољних утицаја, кровна површина користи се 
као јавни простор, са комерцијалним садржајима, са које се пружа визура на стари део 
града. Површина под мозаицима који се налазе испод нивоа терена, основни је разлог 
за отварање музеја. Стаза је у сегментима изнад античких остатака застакљена.

Слика 4. Надстрешница 
Метропол Парасол у 
језгру града

Слика 3. Археолошки 
прк  Херкуланеум
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За разлику од претходних решења, нови акропољски музеј је један од примера рада 
европске службе заштите, где заштитну конструкцију представља објекат са му-
зејском поставком. Музеј се налази у подножју Акропоља. Приликом грађења у ста-
ром језгру града није необично да се у потпуности обустави изградња услед прису-
ства археолошких остатака у темељним зонама савремених објеката. То је био и 
случај код изградње новог акропољског музеја. Након обустављања изградње и 
позивног конкурса, усвојено је решење Бернарда Чумија (Bernard Tschumi).11 Те-
мељење објекта је рађено на оним местима на којим је то било дозвољено после 
сондажних истраживања, како се не би деградирало наслеђе. Решењем су предвиђе-
ни отвори у плочи приземља, чиме се формирају галерије, а у неким сегментима и 
стаклени под. Стаклене површине омогућавају сагледавање локалитета и атрактив-
не су за посетиоце. Рађене су од ламинираног стакла, тако да су отпорне на меха-
ничке утицаје.

Приликом реконструкције палате Валентини откривени су остаци античких терми. 
Ова палата је саграђена у другој половини 16. века и налази се у централној зони 
Рима. Више пута је реконструисана, а последњи пут 2010. године, када је отворена 
као музеј. Аутори пројекта презентације античких остатака и музејске поставке су 
Пиеро Ангела (Piero Angela), Пако Ланћано (Paco Lanciano) и Гаетано Капасо 
(Gaetano Capasso).12 Изнад квадратних постамената, који представљају део кон-
струкције античког пода и система инсталација за подно грејање хипокауста, поста-
вљени су стаклени панели од трослојног, ламинираног стакла 3x12mm са пвб фо-
лијом на челичној потконструкцији. Овај стаклени под може се посматрати као шетна 
стаза изнад остатака пода калдаријума тако да је пренамењена у музеј. Ово је један 
добар пример где грађевина настала на тековинама античке архитектуре пренаме-
ном добија функцију њене презентације.

Музеј у Нарони такође има функцију заштите затечених археолошких налаза. Раних 
деведесетих година прошлог века археолози су открили остатке Августовог храма у 
Виду, малом Хрватском граду, где је музеј саграђен.13 Реализовано је решење објекта 
музеја архитекте Горана Рака и његовог пројектантског тима, које је настало на ра-
дионици архитектуре. Спољни изглед музеја представља контраст у окружењу. При-
марна конструкција објекта је челична (сл.5) са завршном облогом од закошених 
алуминијумских панела, тако да је на појединим застакљеним местима омогућено 
дифузно осветљавање простора, препоручљиво за музеје. Музејску поставку чине 
остаци зидова, скулптуре и разни покретни предмети. Интеракција посетилаца са 
археолошким ископинама је остварена постављањем перфорираних металних ре-
шетки за завршну облогу галерије и шетних стаза, док је на појединим местима 
омогућено и ходање по самим археолошким остацима in situ.  
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Заштитна конструкција формирана изнад археолошких остатака римских кућа Дио-
ниса и Данаје у Зеугми, у Јужној Турској, пројектанта Атолиа Мимарлика (Atolye 
Mimarlik) сличне је концепције као музеј у Нарони, с том разликом што је локалитет 
позициониран ван градског подручја, на обали реке Газиантеп.14 Заштитна конструк-
ција је челична, као и конструкција шетних стаза. Стазе су већим делом постављене 
по ободу објекта, док су у унутрашњости формиране само у сегментима на којима је 
било могуће ослонити челичну конструкцију стазе на тло, а не угрозити ископине. 
Терен је денивелисан, па је кретање кроз локалитет решено степеницама и рампама. 
Као финална облога постављене су дрвене талпе.

Археолошки музеј у Хуру (сл.6) је пројекат архитекте Питера Цумптора (Peter 
Zumthor) и налази се на периферији малог града у Швајцарској.15 Примењени су 
савремени материјали и конструкције. У овом решењу заштитна конструкција је све-
дена, а акценат је стављен на презентацију археолошких остатака. Челични рамови, 
укрућени дијагоналама представљају примарну конструкцију, док су дрвени панели, 
као завршна облога заштићени премазима од атмосфреских утицаја.

Вила Романа дел Касале на Сицилији је локалитет ван урбаног језгра. Потиче из 4. 
века н.е. и њену највећу вредност чине подови прекривени мозаиком. Идентификоване 
су четири целине виле: монументални улаз са двориштем у облику потковице, велика 

Слика 5. Пресек кроз 
археолошки музеј у 
Нарони, Хрватска 

Слика 6. Презентација 
музеја у Хуру Питера 
Цумптора
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просторија са три апсиде, перистил и терме. Вила је под заштитом УНЕСКА од 1997. 
године. Од педесетих година до данас промењене су три заштитне конструкције на 
локалитету, при чему последња интервенција представља експеримент у примени 
заштитних конструкција и материјала.16 Показало се да прва два решења нису била 
адекватна због примењених материјалa, те је у циљу заштите и спречавања уништа-
вања мозаика постављена нова конструкција архитекте Ђузепеа Кашина (Giuseppe 
Cascino). Конструкција је изведена од лепљеног ламелираног дрвета и челичних еле-
мената. Карактеристично је да се заменом материјализације и даље задржао споља-
шњи изглед и волумен реконструисане виле. На овом локалитету примењена су раз-
личита решења шетних стаза. Шетне стазе уз перистил ослоњене су тачкасто на 
бетонске стопе, а за завршну облогу је примењено дрво. Шетнице изнад просторија 
терми су рађене од челичних профила ослоњене на круну зидова (завршни слој зида). 
Такође постојале су и рампе рађене од челика са челичном решетком. У појединим 
деловима посетиоцима је омогућено да шетају по археолошким ископинама.

Закључак
Након извршене анализе примера заштитних конструкција и шетних стаза у домаћој 
и светској пракси могу закључити да су приступи презентације наслеђа различити. 
Начини заштите и презентације античког наслеђа у Србији су свакако одраз економс-
ке ситуације, величине буџета који је предвиђен за очување наслеђа, друштвене 
свести о његовом значају, али и искључивања архитеката, пројектаната и урбаниста 
из процеса заштите и презентације истог. Да би се за исход добило одрживо решење 
комуникација архитекте, археолога и конзерватора је неопходна. Сматрам да није 
добро установити конвенцију обележавања античких, археолошких локалитета ба-
лон конструкцијама, већ тежити и инсистирати на услову да решења буду у складу 
са тематиком која се презентује и са контекстом у коме се локалитет налази.  

Код примера из светске праксе приметна је разноврсност у приступима презентације 
наслеђа. Наравно, постојала су и решења која се нису показала као адекватна, као 
што је заштитна кровна конструкција од лексана Виле Романа дел Касале у Пјаца 
Армерини на Сицилији, тако да је она замењена новом. То је свакако изискивало 
додатне финансије. Зато у раду на презентацији наслеђа сваки поступак треба те-
мељно промислити, анализирати његове предности и мане, предвидети неке нега-
тивне исходе и спречити да до њих дође. 

Нови материјали и технологије омогућили су веома интересантна решења, како заш-
титних конструкција, тако и шетних стаза. Интеракција посетилаца са наслеђем у 
акропољском музеју и у палати Валентини омогућена је применом стакла као подне 
облоге, а на појединим примерима и ходањем по археолошким остацима. 
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Cви анализирани примери из светске и домаће праксе омогућили су да сагледамо 
различита конструктивна решења, начине материјализације, презентације наслеђа, 
као и проблеме који су се јављали током и након извођења истих. Искуства рада 
домаће и европске службе заштите треба узети у обзир приликом пројектовања 
заштитних конструкција и шетних стаза, како би се утицало да се постојеће прилике 
у Србији промене тј. да се наслеђе презентује посетиоцима и да се на тај начин 
омогући његова одрживост. 
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ЗАШТИТА ПРЕДЕОНИХ ВРЕДНОСТИ У СТРАТЕШКИМ ПЛАНСКИМ 
ДОКУМЕНТИМА БЕОГРАДА

Апстракт

Полазећи од премисе да су културни пејзажи посебни, у топографском смислу јасно омеђени делови 
предела, настали дејством различитих комбинација људских и природних фактора, који представљају 
илустрацију развоја људског друштва, његовог установљавања и његовог карактера у времену и 
простору, а који су стекли у социјалном и културном смислу признате вредности на различитим тери-
торијалним нивоима, планирање представља акцију усмерену на будућност, чији је циљ очување, 
унапређење, обнова или стварање пејзажа.

Актуелни тренд заштите културног наслеђа у смислу ширег димензионисања простора и његовог 
садржинског обухвата као и холистички приступ, превасходно имају за циљ очување националног и 
културног идентитета у контексту глобалне политике и економије. Сваки пејзаж одсликава амбијент 
у ком се одвија живот становништва, било да је градски, приградски или сеоски. У квалитативном 
смислу пејзаж је битна компонента животне средине која даје оквир материјалним и нематеријалним 
вредностима друштва. У компаративном смислу квалификује одређено подручје као културну заједни-
цу са аутентичним идентитетом. Док у емотивном смислу може да покрене посматрача, да провоцира, 
додирује, надахњује и уздиже. 

Тема рада је иницијална идентификација и заштита предеоних вредности у стратешким планским 
документима на примеру Регионалног просторног плана административног подручја Београда и Прос-
торног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Авала” и „Космај”. Методолошки 
образац који је примењен у изради просторних планова је уважио између осталих и постулате: одр-
живог развоја, усклађеног социјалног развоја, енергетске ефикасности и ревитализације животне 
средине и градитељског наслеђа, природних, културних и историјских вредности, као и усаглашеност 
са европским стандардима и нормативима у области планирања и уређења простора. У Регионалном 
просторном плану административног подручја Београда, у контексту интегралне заштите природе и 
културног наслеђа, укупан фонд природних и културних вредности, стратешки је посматран као кул-
турни пејзаж или културно подручје, док је у Просторном плану подручја посебне намене предела 
изузетних одлика „Авала” и „Космај”, далеко прецизнији модел заштите предеоних и културних 
вредности. На овај начин културно наслеђе добило је снажан синергијски оквир и могућност да се у 
оквиру планских могућности очува, заштити и унапреди.
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Sonja Kostić

PROTECTION OF LANDSCAPE VALUES IN STRATEGIC PLANNING  
DOCUMENTS OF BELGRADE

Abstract

Starting with the premise of cultural landscapes as specific, clearly determined parts of landscape in topo-
graphic sense, created by various combinations of human and natural factors, being an illustration of the 
development of human society, its foundation and its character in time and space, acquiring in social and 
cultural sense recognized values in different territorial levels, planning is an activity aimed towards the future, 
with a goal of developing, renewing or creating such landscapes.

Contemporary protection trend of cultural heritage in sense of wider dimensioning of space and its coverage 
of contents, as well as holistic approach, have a primary goal the protection of national and cultural identity 
within the context of global politics and economy. Every landscape pictures its surroundings where the life 
of population is taking place, no matter if it is a city, suburb or a village. In qualitative sense landscape is 
crucial environmental component, offering framework for material and immaterial values of a society. In 
comparative sense, it qualifies specific area as a cultural community with authentic identity, while emotionally 
it might move the observer to provoke, touch, inspire and elevate. 

The topic of the work is initial identification and protection of landscape values in strategic planning docu-
ments in the example of the Regional Spatial Plan of the Administrative Territory of Belgrade and the Spatial 
Plan of the Area of the Special Land Use of the landscape with exceptional characteristics ”Avala” and 
“Kosmaj”. Methodology applied in elaboration of the spatial plans recognizes among the other these postu-
lates: sustainable development, harmonized social development, energy efficiency and revitalization of 
environment and building heritage, natural, cultural and historic values, as well as harmonization with the 
European standards and regulations in planning and developing of space. In Regional Spatial Plan of the 
Administrative Territory of Belgrade, within the context of the integral protection of nature and cultural heri-
tage, the total of natural and cultural values is strategically seen as a cultural landscape, or cultural area. 
While in the Spatial Plan of the Area of the Special Use of the landscape with exceptional characteristics 
“Avala” and “Kosmaj”, exists far more precise model of the protection of landscape and cultural values. In this 
way cultural heritage acquired a strong synergy framework and a possibility to be preserved, protected and 
developed within the plan. 
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Доношењем Закона о потврђивању Европске конвенције о пределу1 предео је при-
знат као битна компонента људског окружења, као израз разноврсности заједничког 
природног и културног наслеђа и темељ њиховог идентитета.

Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године2, утврђене су дугороч-
не основе организације, уређења, коришћења и заштите простора Републике Србије 
у циљу усаглашавања економског и социјалног развоја са природним, еколошким и 
културним потенцијалима и ограничењима на њеној територији, као и доношење прос-
торних планова посебне намене. Једно од основних опредељења је да природно и 
културно наслеђе буде штићено, уређивано и коришћено према европским стандар-
дима, са посебним задатком повећања заштићених природних целина и систематиза-
цијом културног наслеђа, као и имплементацијом Фирентинске конвенције о пределу, 
европских и светских конвенција о заштити природе и културног наслеђа. Такође је 
наглашена потреба обезбеђења ревалоризације вредности и презентације природних, 
културно - историјских и естетских вредности у циљу едукације и јачања свести о њи-
ховом значају, као и очувања аутохтоног становништва и њиховог укључења у процес 
одрживог развоја заштићеног предела. Као туристички центар међународног значаја 
и као главни град који сажима идентитет Србије, град Београд је у складу са Импле-
ментацијом Просторног плана Републике Србије посветио посебну пажњу културној 
баштини, њеном уређењу и коришћењу на одржив начин. 

У циљу заштите предеоних вредности, извршена је идентификација и карактеризација 
једанаест типова предела на административном подручју Београда и то: алувијална 
зараван Панчевачког рита; лесна и лесоидна зараван Јужног Срема; алувијална зара-
ван Јужног Срема; алувијална зараван Макиша и Аде Циганлије; алувијална зараван 
језерске површи Посаво-Тамнаве и доњег тока Колубаре; алувијална зараван средњег 
дела Колубаре и долине реке Раље; дунавско приобаље – падински део десне обале 
Дунава; побрђе и заравни у непосредном  сливу Саве; неогено побрђе у сливу реке 
Колубаре; брдско и брдско-планинско подручје северне Шумадије; и побрђе и заравни 
у непосредном сливу Дунава и у сливовима реке Раље и Луга. 3

Незаобилазно је поменути и опредељење у оквиру Стратегије развоја града Београда4 ка 
очувању предеоних вредности где су наведени принципи и оперативни циљеви заштите 
културних добара и развоја културног пејзажа у складу са Конвенцијом о пределима.

Регионални просторни план административног подручја града 
Београда
У Регионалном просторном плану административног подручја града Београда5 (у даљем 
тексту: РППAПБ), један од основних циљева просторног развоја јесте унапређење и 
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одрживо коришћење природног и културног наслеђа, као и заштита и унапређење жи-
вотне средине на нивоу европских стандарда. Промовисање заштите, управљања и 
планирања предела, као и организовање европске сарадње о питањима предела, под-
разумева примену мера које ће обезбедити одрживо коришћење природних ресурса, 
разноврсност, јединственост и визуелни квалитет предела. Нега и уређење предела 
треба да обухвати нова пошумљавања нарочито на ерозијом угроженим локалитетима 
и земљиштима ниске бонитетне класе, у том смислу потребно је креирати активности 
културног туризма, нова станишта за дивљач и потенцирати рекреационо коришћење. 

У РППАПБ посебно је истакнут значај који има културни предео града и његове под-
целине на шумадијској, банатској и сремској страни. Наглашено је да најзначајнији 
објекти културе, културно и природно наслеђе и симболи града захтевају већи степен 
уређености, заштите и повезаности на адекватан начин. Такође, урбанизам и архи-
тектура свих урбаних насеља на територији града захтевају озбиљно преиспитивање 
како би се обезбедио одговарајући културни идентитет града као целине и његових 
саставних делова. Грађење без јасних критеријума и стила, иницијативе препуштене 
приватном капиталу и његовом укусу, свеприсутна угроженост јавног интереса и 
јавног добра, у значајној мери угрожавају позицију града и перспективу његовог раз-
воја. Нејасни критеријуми код коришћења пољопривредног и шумског земљишта, и 
природних добара угрожавају ове значајне ресурсе као и могућност артикулисања 
културног предела према европској конвенцији о пределу.6

Концепција заштите, уређења и развоја је базирана на макрозонирању, где град 
Београд пресеца веома значајна, недовољно артикулисана и мало коришћена цен-
трална осовина развоја Србије, која повезује најзначајније тачке и амбијенте приро-
дне, културне и духовне баштине града Београда и Републике Србије у целини. 
Осовина се пружа од Новог Сада, Сремских Карловаца са Фрушком Гором, Земуна, 
Београда са Савом и Дунавом, преко Авале, Трешње, Космаја са Губеревачким шу-
мама, младеновачког Селтерса, па до Тополе, Опленца и Крагујевца. Ова осовина 
непосредно утиче на валоризацију потенцијала, функционалну и просторну органи-
зацију административног подручја Београда и подручје плана условно дели на две 
зоне: Дунавско – Шумадијску (источну) и Савско - Колубарску (западну). Ради адек-
ватног развоја Дунавско – Шумадијске зоне (потез Авала-Космај), нагласак је на очу-
вању њеног еколошког карактера, потенцирању елемената природног предела и пеј-
зажа, уз неопходно садејство са економским активностима које неће угрозити њен 
основни карактер и особине. Концепција заштите, просторног уређења и развоја Ду-
навско-Шумадијске зоне би требало, између осталог, да се заснива и на развоју тури-
зма везаног за појас шумадијске греде Авала - Космај - Трешња - Губеревачке шуме, 
са богатом понудом различитих видова туризма са центрима у Рипњу, Сопоту и 
Младеновцу (и Аранђеловцу); спорта и рекреације везаног за излетничко-рекреативне 
површине на Авали, Трешњи и на потезу Селтерс - Кораћичка бања.
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Заштита предеоних вредности у стратешким планским документима Београда

Наслеђе као развојни потенцијал и саставни део предеоних 
вредности регионалног подручја Београда7 
У регионалном подручју Београда заступљени су сви облици непокретног културног 
наслеђа, од праисторије до данас. Бурна историја бројних народа, и њихова култура 
оставили су разноврсне облике материјалног наслеђа. Поред законом заштићених 
културних вредности, постоји низ претходно заштићених облика градитељског наслеђа, 
који употпуњују слику о богатству и вредности грађене средине и указују на правце 
простирања културних стаза, репере и визуре који карактеришу овај макрорегион. Кон-
центрација материјалних и духовних вредности је у два урбана језгра, Београда и Зе-
муна, а затим се простире, углавном линеарно, дуж значајнијих водених и друмских 
комуникација. С обзиром да се макрорегион Београда посматра у широком обухвату, 
уочљива је повезаност и логичан смисао развоја просторних и градитељских облика и 
значај који има културно наслеђе 9 градова и њима припадајућих региона (Лозница, 
Шабац, Ваљево, Сремска Митровица, Панчево, Смедерево, Вршац, Пожаревац). По-
ред урбанистичких и архитектонских вредности градитељског наслеђа узете су у обзир 
новије категорије наслеђа које су снажно повезане са нематеријалним вредностима на 
овом простору. То су, пре свега: културни итинерери, симболичка места, културни 
пејзаж и места сећања. Нарочит значај за град у целини, а посебно за Барајево, Сопот, 
Младеновац, имају потез Авала - Губеревачке шуме - Космај заједно са старим језгром 
Земуна и Београда, повезане просторно и функционално дуж културне осовине Бео-
града. Интенција је да се на овом подручју развија туризам посебних облика (пословни, 
културни, рекреативни, спортски) који у перспективи треба да буде унапређен и раз-
вијен до нивоа других европских метропола. У РППАПБ сигниране су културне стазе 
које представљају значајне изворе за познавање европске и националне историје. 
Националне стазе могу се у одређеном смислу повезати у јединствени итинерер, сло-
жен и слојевит по карактеру наслеђа и по времену настанка. У том смислу, издваја се 
национална стаза која повезује средњовековне и нешто позније српске сакралне и 
меморијалне споменике, који се налазе у космајској зони (почев од Београдске тврђаве, 
преко Авале до Космаја - Павловац, Кастаљан и Тресије са спомен-обележјем на месту 
смрти  Деспота Стефана Лазаревића)8. 

У РППАПБ Реферална карта бр.3 Туризам и заштита простора, представља ини-
цијалну верзију сагледавања простора са атрибутима предеоних вредности. На њој 
су назначена заштићена природна добра и природне вредности, непокретна културна 
добра (од изузетног и великог значаја, као и добра значајна за регионални развој 
административног подручја Београда), културна осовина и културни итинерери (пра-
историјска, римска, отоманска и националне културне стазе). Са аспекта културних 
вредности предела оријентационо су мапирана културна подручја, назначена превас-
ходно по броју културних добара и културни пејзажи, као простори са изузетном 
визуелном атрактивношћу и најзначајнијим споменичким фондом.
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Просторни план подручја посебне намене предела изузетних 
одлика „Авала” и „Космај” 
Приликом израде Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних 
одлика „Авала” и „Космај”, примењен је интегрални метод где су међузависно 
посматране три основне димензије просторног развоја: еколошка, економска и со-
цијална, али са посебним нагласком на проблеме заштите и развоја подручја изу-
зетних одлика Авале и Космаја. Међузависност је постављена тако да помаже ост-
варењу појединих принципа и пројеката: одрживост (поштовање биолошког и 
културног диверзитета и локалних специфичности), идентитет (природни ресурси, 
културна баштина, становништво), приступачност (саобраћај, техничка инфраструк-
тура), конкурентност (туризам, спорт и рекреација у функцији туризма, културна 
добра) и контекстуалност (просторни развој посматран у ширем регионалном окру-
жењу). Кључ посебне намене у оквиру планског подручја су предели изузетних од-
лика „Авала” (површина под заштитом - 489,13 hа) и „Космај” (површина под зашти-
том - 3.514,50 ha). 

Предео изузетних одлика Авала (сл. 2) - стављен је под заштиту ради очувања и 
унапређења примарних предеоних вредности и пејзажних обележја, разноврсности 
облика и појава геонаслеђа, богатства животињског и биљног света и станишта, 
квалитета вода, земљишта и шума, неговања традиционалних и историјских вред-
ности, као и стварања услова за одрживи развој рекреативних и туристичких садр-
жаја и контролисане пољопривреде, односно планског уређења и коришћења 
простора (режими заштите су I, II и III степена). 

Слика 1. РППАПБ, Реферална 
карта бр.3 -Туризам и заштита 
простора9
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Предео изузетних одлика Космај (сл.3)  - стављен је под заштиту ради очувања и 
унапређења живописних пејзажних обележја и примарних предеоних вредности, 
структуре и квалитета шума, разноврсности и богатства биљног и животињског света 
и станишта, квалитета вода, земљишта и ваздухa, добара културне баштине и њи-
ховог амбијента, стварања услова за одрживи развој туризма, рекреације и пољопри-
вреде, односно планског уређења и коришћења простора и изградње објеката за те 
намене (режими заштите су II и III степена). 

Према класификацији Међународне уније за заштиту природе IUCN, подручја Авале 
и Космаја сврстана су у V категорију - заштићени копнени/марински предели 
(Protected Landscapes/Seascapes), којима се управља са циљем заштите предела и 
рекреације, а очување јединства традиционалних међудејстава природе и човека од 
значаја је за заштиту, одржавање и развој оваквих подручја.

Ова подручја чине саставне делове еколошке мреже успостављене Уредбом о еко-
лошкој мрежи12, идентификовани као Емералд подручја и одабрана подручја за 

Слика 2.Предео 
изузетних одлика 
Авала10  

Слика 3.Предео 
изузетних одлика 
Космај11
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дневне лептире13. Значај Авале је истакнут и по једином налазишту цинабарита у 
Србији и новооткривеном минералу, који је назван авалит. Заштита подручја еколош-
ке мреже (Авала и Космај) спроводи се према члану 10. Закона о заштити природе.14 
Према овом члану за сваки пројекат, план или активност који се планирају у оквиру 
еколошке мреже, неопходно је спровести оцену прихватљивости. Имплементација 
пројеката се може одобрити једино у случају када се кроз поступак оцене прихватљи-
вости утврди да планирана активност нема значајан негативан утицај на основне вред-
ности (станишта и врсте) које су идентификоване за дато еколошки значајно подручје. 
Мере заштите еколошке мреже прописане су Уредбом о еколошкој мрежи („Службени 
гласник РС“, бр. 102/10) и другим прописима.

Ради очувања природних екосистема Београда, поред очувања заштићених природ-
них добара, у РППАПБ-у, један од ставова јесте да посебну пажњу треба посветити 
аутохтоним екосистемима на Авали и Губеревачким шумама (карактеристични и 
релативно добро очувани шумски екосистеми, разноврсна флора и фауна), јер пред-
стављају развојну предност у односу на друге велике градове у Централној и Запад-
ној Европи.
 
Заштита предела и природног наслеђа
Поред основних и опративних циљева заштите природе, према установљеној IUCN 
- V категорији, дефинисани су задаци управљања подручјима Авала и Космај: очу-
вање складне интеракције природе и културе кроз заштиту предела и одржавање 
традиционалног коришћења земљишта, начина градње и друштвених и културних 
манифестација; очување диверзитета предела, станишта придружених врста и еко-
система; могућност коришћења кроз рекреацију и туризам у складу са основним 
квалитетима подручја допринос добробити локалне заједнице кроз обезбеђење при-
родних производа и услуга.   

Kонцептом планског решења предметно подручје je профилисано у три зоне: Авала, 
Губеревачке шуме и Космај. Планско решење заштите, очувања и унапређења при-
родних вредности и културног наслеђа формирано је интегрално. Планска решења 
утемељена су на постојећој легислативи и регулативи, где су, по први пут, посебно 
истакнута начела Европске конвенције о пределу. 

Планским решењем се утврђују правила очувања заштићених и евидентираних при-
родних добара и природних вредности и предела изузетних одлика, као добара од 
великог еколошког, научног, образовног и културно-историјског значаја на национал-
ном и на европском нивоу. 
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Заштита културног наслеђа
Основни циљ заштите културног наслеђа јесте да се оно артикулише као развојни 
ресурс, заштити, уреди и користи на начин који ће допринети успостављању регио-
налног и локалног идентитета и омогући развој одрживог туризма. Оперативни циље-
ви заштите културног наслеђа су пре свега: заустављање даље деградације 
постојећих простора и физичке структуре; стварање предуслова да се активирају 
економски потенцијали подручја богатих културним наслеђем и очување и уређење 
највреднијих примера културне баштине.

Макро целина Авала се може посматрати као предео који је снажно маркиран Спомен 
парком „Јајинци” и Спомеником Незнаном јунаку. Такође, неопходно је поменути и 
низ других обележја која су одраз идентитета подручја Авале као што су: остаци 
средњевековног града Жрнова, споменик Васи Чарапићу, хотел „Авала”, Споменик 
руским војним ветеранима и Телевизијски торањ.

У оквиру макро целине Губеревачке шуме, на подручју Сопота и дела Младеновца 
очуван је већи број појединачних споменика народног градитељства, сакралне ар-
хитектуре, лоцираних пре свега у седишту општине Сопот, али и сеоским насељима 
око њега, попут Неменикућа, Рогаче, Поповића, Ропочева, Кораћице, Велике Иванче 
и Амерића (од краја XIX века до данас). 

Подручје Космаја са манастирима и другим спомен обележјима и објектима туристич-
ког значаја представља окосницу интегралне заштите природе и културних добара, 
што подразумева и изазов пун одговорности у погледу изградње туристичке инфра-
структуре. По споменичком значају посебно се издвајају Манастир Павловац и ар-
хеолошко налазиште Манастир Кастаљан. Шире подручје градске општине Сопот, 
карактеристично је и по средњевековном црквеном задужбинарству. Из овог пери-
ода, од укупно седам саграђених, остала су очувана четири манастира. На подручју 

Слика 4. Манастир 
Кастаљан, Космај15
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макро целине Космај се налази и Манастир Тресије, посвећен Сабору Светих Архaн-
гела, од верских објеката се у насељу Кораћица налази Црква Св. Тројице (1858), 
Црква Св. Духа са криптом костурницом у насељу Рогача и Црква Св. Апостола Петра 
и Павла у Неменикућама. Ту се такође налазе и манастири у Великој Иванчи са ос-
тацима цркве из XV века. Међу споменицима новије историје посебан значај 
имају Спомен костурница погинулим српским ратницима у Првом светском 
рату и Споменик палим борцима Космајско-посавског одреда.

Предеона, етно и нематеријална атрактивност макро целина Авале, Губеревачких шума 
и Космаја даје могућности реализације етно паркова едукативног  и амбијентално - ту-
ристичког карактера, што подстиче локални развој и отвара могућности запошљавања.  

Правила грађења
Приликом спровођења овог просторног плана, поред општих правила грађења при-
мењиваће се посебна, у највећој мери рестриктивна правила у циљу очувања, 
унапређења и рационалног коришћења вредних предеоних целина. Са аспекта заш-
тите природе, у оквиру заштићених предела Авале и Космаја, предност се даје заш-
тити непокретних културних добара18 у циљу њихове презентације у случају да веге-
тација услед урастања ремети њихово очување.

Слика 5. Манастир Павловац, Космај16 Слика 6. Споменик Космајском партизанском 
одреду17
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Све активности које се буду дешавале на локацијама са археолошким налазима 
(евидентираних 112 локалитета) ће омогућити и коначно дефинисање њиховог ста-
туса као и начина презентације (in situ или ex situ).

Закључак
Природне и културне вредности су битан сегмент националног идентитета као 
суштинског елемента државности Србије. Њихова заштита је једна од најкомплекс-
нијих делатности с обзиром на сложеност друштвено економског амбијента, транзи-
цију и експлоатацију простора у контексту инвестиционих активности. 

Културни предели и пејзажи представљају још сложенији изазов за заштиту јер нису и 
не могу бити предмет одговорности само службе заштите споменика културе и приро-
де. За заштиту предеоних вредности, поред надлежних институција и организација, 
део одговорности морају преузети и органи државне управе на свим нивоима,  као и 
грађани својим одговорним понашањем. Предуслов за то је адекватна едукација, 
превасходно у смислу еколошке и економске одрживости простора, очувања животне 
средине и културног наслеђа. Идентификација предеоних вредности и израда доку-
ментације која треба да буде у функцији мера које ће се предузимати, захтева приступ 
који се у савременим условима дефинише као трансдисциплинарност.

Полазећи од тога да је процес планирања континуирана активност (стратешки пла-
нови имају временске лимите), сваки нови плански документ или измена и допуна 
постојећег планског документа омогућавају допуњавање, преиспитивање и промене 
ставова. Планирање као делатност од изузетног јавног значаја и планска докумен-
тација као инструмент иницијалног деловања са пратећом легислативом и регула-
тивом чине платформу за рад, како институционалног сектора, тако и осталих орга-
низација у правцу заштите, афирмације и унапређења предеоних вредности и 
културног идентитета. 
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АРХЕОЛОШКО НАСЛЕЂЕ У СКЛОПУ  
ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРЕДЕЛУ 

Апстракт

Република Србија је 2011. године ратификовала Европску конвенцију о културном пределу, којом се 
у наш правни систем уводе нови појмови и нове дефиниције везане за препознавање, вредновање и 
заштиту културног предела. У раду су наведене важеће законске одредбе Републике Србије које се 
односе на заштиту културног наслеђе уз напомене које се тичу одредаба Европске конвеније о пре-
делу потписане 20. октобра 2000. године у Фиренци. Анализиране су предности укључивања и сагле-
давања археолошког наслеђа кроз предео, као могућност сагледавања шире слике окружења у ок-
виру којег је локалитет настајао, промене које су утицале на његов развој и садашње стање, као и 
могућности које се отварају кроз правну и физичку заштиту целокупног простора, а не само његових 
мањих сегмената, уз осврт на проблеme са којима су се стручне службе суочавале током протеклог 
периода. Укључивање предела, а у склопу њега и археолошког наслеђа, у програме просторног 
планирања и урбанистичке програме, што представља једну од мера неопходних за спровођење 
Конвенције у државама потписницама, омогућава боље сагледавање намене и презентације архео-
лошких налазишта и локалитета од стране више државних служби Републике Србије. На тај начин се 
стварају услови за планским укључивање археолошког наслеђа у програме предвиђене за поједине 
области што води ка њиховој самоодрживости као једном од основних услова савремене заштите и 
презентације културних добара.
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ARCHAEOLOGICAL HERITAGE WITHIN  
THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION

Abstract

The Republic of Serbia ratified the European Convention on cultural landscape in 2011, which introduces 
new concepts and new definitions in our legal system, relating to the identification, evaluation and protection 
of cultural landscapes. The document mentioned legal provisions of the Republic of Serbia relating to the 
protection of cultural heritage along with notes concerning the provisions of the European Landscape Con-
vention signed on 20th October 2000 in Florence. We analyzed the benefits of inclusion and consideration 
of archaeological heritage through the landscape, as well as the possibility of looking at the broader picture 
of the environment in which the site is made, the changes that have influenced its development and current 
status, as well as the possibilities opened up by legal and physical protection of the entire space, not only its 
smaller segments, with reference to the problems that the professional services faced during the last period. 
Inclusion of the landscape (and the archaeological heritage within it) in the spatial planning and urban de-
velopment programs (which is one of the necessary measures for the implementation of the Convention in 
the States Parties), provides a better understanding of the purpose and presentation of archaeological sites 
by several state agencies of the Republic of Serbia. Thus creating conditions for the planned inclusion of the 
archaeological heritage in the programs designed for specific areas, leading to their self-sustainability as 
one of the basic requirements of modern protection and presentation of cultural property.

Археолошко наслеђе у склопу Европске конвенције о пределу
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Период XX века се, из угла археологије може окарактерисати као време истражи-
вања. Током готово целог века, уз експанзију у његовој другој половини, реализовани 
су значајни радови на ископавањима, прикупљању података и њиховој научној об-
ради што је од непроцењивог значаја за развој археологије у Србији. Међутим, у 
садашњем времену, суочавамо се са питањем шта даље чинити са откривеним ар-
хеолошким наслеђем. Подаци добијени током овако дугог периода у највећем броју 
случајева су доступни углавном стручој јавности и, у мањој мери, заинтересованим 
појединцима ван струке, изузимајући мање примера налазишта на чијој се промоцији 
и презентацији јесте радило, али чији је број процентуално незнатан. Локалне зајед-
нице током овог времена, осим у оквиру евентуалног ангажовања током самих иско-
павања, углавном нису биле упознате са даљим развојем истраживања. Услед не-
достатка презентације, с обзиром да је највећи број локалитета након истражвања 
затрпаван, чак ни мештани углавном немају информације о значају културног наслеђа 
које се налази у окружењу, а о ширем кругу људи који би могли бити заинтересовани 
за оваква открића нема потребе ни говорити. 

Услед учестале праксе истраживања без даљих корака усмерених ка презентацији 
и укључивању локалне заједнице у одржавање наслеђа, доведени смо у ситуацију 
да се током последњих година све више враћамо ревизионим ископавањима у циљу 
поновног откривања затрпаних налаза. Како би се избегле овакве ситуације и под-
стакао рад на изради самоодрживих археолошких пројеката, неопходно је посветити 
се већ поменутом питању: шта даље са истраженим археолошким наслеђем? Све 
већа посвећеност решавању овог проблема заступљена је и у земљама Европе, са 
циљем формирања јединственог приступа у раду на заштити археолошког наслеђа 
као извора европског колективног памћења1. Стога је за рад на заштити археолош-
ког наслеђа од непроцењивог значаја примена конвенција донетих од стране земаља 
у којима је рад на очувању наслеђа на знатно већем нивоу, а које је Република Србија 
препознала као неопходне за очување свог наслеђа и као такве их ратификовала. 
Једна од њих је и Европска конвенција о пределу коју су државе чланице Савета 
Европе потписале у Фиренци 20. октобра 2000. Године, а Народна Скупштина Репу-
блике Србије потврдила 25. маја 2011. године. 

Заштита археолошког наслеђа у Републици Србији је дефинисана Уставом Републи-
ке Србије („Службени гласник РС“ бр. 98/2006), Законом о култури у оквиру Начела 
културног развоја („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009), Законом о културним добрима 
Републике Србије („Сл. гласник РС ”бр. 71/94,52/11 и 99/11), Законом о поврђивању 
Европске конвенције о заштити археолошког наслеђа (ревидирана) („Сл. гласник РС“ 
бр. 42 од 02. јуна 2009. године), као и бројним подзаконским актима. Закон о потврђи-
вању Европске конвенције о пределу („Сл. гласник РС – међународни уговори” бр. 
4/2011 од 27.05.2011.) у склопу препознавања Предела, дефинисања Предеоне 
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политике, Заштите и планирање предела, као и других одредаба, отвара бројне 
могућности за очување и археолошког наслеђа у оквиру Предеоних целина.

Културно наслеђе Европска конвенција о пределу дефинише на следећи начин: Кул-
турно наслеђе није више само културно добро, већ представља скуп ресурса 
наслеђених из прошлости, које људи идентификују као одраз и израз непрекидно 
еволуирајућих вредности, уверења, знања и традиција. Оно обухвата све видове 
животне средине настале интеракцијом човека и простора током времена. Кул-
турно наслеђе је неодвојив део човекове животне средине. Концепт наслеђа помера 
се далеко изван традиционалних поимања – старих грађевина и локалитета и 
постаје сложен елемент за чије очување и заштиту је неопходно и стварање ин-
тегралних планова и пројеката који захтевају и друга знања у вези са биолошком, 
геолошком, али и предеоном разноликошћу.2 Археолошко наслеђе, као део културног 
наслеђа, представља битан елеменат у оквиру предела, чије очување и проучавање, 
по дефиницији археолошког наслеђа у Европској конвенцији о заштити археолошког 
наслеђа (ревидирана), помаже да се реконструише развој историје човечанства и ње-
гова веза са природним окружењем3, а што је у складу са подстицањем одрживог раз-
воја културне средине као интегралног дела животне срединѐ, као једне од мера под-
стицања културног развоја Републике Србије у Закону о култури.

Једна од основних карактеристика Конвенције о пределу је да се она не ограничава 
на културне, створене или природне компоненте предела: она се бави свим тим 
компонентама, као и начином њиховог међусобног повезивања.5 Овде се треба ос-
врнути на честу заблуду на коју се у пракси наилази, а то је поистовећивање култур-
ног предела са просторно културно-историјском целином која представља простор 
са више непокретних културних добара6, али која за разлику од културног предала 
не мора обухватати друге елементе као што су створене или природне компоненте 
које су такође утицале на формирање предела уз културно-историјски елемент који 
постоји. Инсистирање на обједињеном сагледавању свих елемената предела под-
разумева укључивање различитих струковних субјеката у доношење одлука о даљој 
судбини одређеног предела, уз разматрање свих његових компоненти и њиховој 
даљој презентацији и намени у простору. 

Најопштији циљ Конвенције, подстицање јавних власти да на локалном, регионал-
ном, националном и међународном нивоу усвоје програме и мере заштите предела, 
управљања њима и њиховог планирања широм Европе, чиме би се омогућило очу-
вање и унапређење квалитета предела и убедила јавност, институције и локалне и 
регионалне власти да признају њихову вредност и значај, као и да учествују у јавном 
одлучивању о тим проблемима7, управо представља механизам којим би се, кроз 
рад на очувању предела, допринело подизању свести у јавности о значају 
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археолошког наслеђа за разумевање прошлости, као и о опасностима које прете том 
наслеђу8 као једној од обавеза Страна потписница Европске конвенције о заштити 
археолошког наслеђа (ревидирана). Законом о култури РС је такође предвиђена 
отвореност и доступност културних садржаја јавности и грађанима9 што представља 
једно од основних начела културног развоја. Међутим, без јасних програма и мера 
заштите предела, управљања њима и њиховог планирања10 у чију израду морају бити 
укључене власти и институције различитих нивоа и надлежности, суочава се са ни-
зом већ наведених проблема и недостатака. 

Циљ коме се тежи у оквиру заштите, управљања и планирања предела није очување 
или „замрзавање” предела у одређеној тачки његове дуге еволуције. Циљ треба да 
буде управљање променама које долазе, уз уважавање велике разноликости и ква-
литета предела које наслеђујемо, и са жељом да се та разноликост и квалитет очу-
вају, или чак унапреде, а не да се препусте пропадању.11 Овакав приступ у циљу 
очувања предела омогућава уједно и адекватан приступ очувања археолошког 
наслеђа у оквиру предела. Проблем „замрзавања” предела у одређеној тачки његове 
дуге еволуције12 често срећемо код неадекватне презентације истраженог археолош-
ког наслеђа. Укључивање археолошких налазишта и локалитета у савремене потре-
бе и токове, уз уважавање њихових карактеристика, представља један од основних 
приступа којима се омогућава њихова доступност, самоодрживост и даје им смисао 
у савременом времену и простору.

Мере неопходне за спровођење Конвенције у државама потписницама обухватају 
неопходне кораке у заштити свих елемената предела међу којима је и археолошко 
наслеђе. Ове мере у потпуности одговарају потребама које су се током времена 
искристалисале као неопходни кораци у очувању археолошких налазишта и локали-
тета. Самим тим њихово спровођење кроз Конвенцију о пределу омогућава 
унапређење рада и на самим културним добрима, а чине их:

а)  правно признавање предела као суштински битне компоненте околине у којој људи 
живе

б)  уобличавање и спровођење програма заштите, управљања и планирања предела,
в)  успостављање процедура за укључивање најшире јавности, локалних и регионал-

них власти и осталих заинтересованих страна у осмишљавање и спровођење ових 
програма,

г)  системско укључивање предела у програме просторног планирања, у урбанистичке 
програме једне државе, као и у културне програме, програме заштите животне 
средине, социјалне и економске програме, и програме из било ког другог сектора 
који може имати непосредан или посредан утицај на предео, као што је на пример, 
саобраћај.13
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Примена наведених мера у складу је са одредбама Интегралне заштите археолошког 
наслеђа у оквиру Европске конвенције о заштити археолошког наслеђа (ревидира-
на)14 којом су се потписнице обавезале:
а)  да ће се трудити да измире и ускладе потребе археологије и развојних планова, 

тако што ће створити услове да археолози учествују у: 
а.  политикама планирања које су осмишљене тако да обезбеде стварање уравноте-

жених стратегија заштите, конзервације и унапређења простора од интереса за 
археологију; 

б. различитим фазама израде развојних планова; 
б)  да ће обезбедити редовне консултације између археолога, урбаниста и стручњака 

за просторно планирање, како би омогућили:
а.  измену развојних планова који би могли неповољно да утичу на археолошко 

наслеђе;
в)  да ће обезбедити да ће се при изради студија о утицају на животну средину и до-

ношење одлука које из њих произилазе у потпуности водити рачуна о археолошким 
налазиштима и њиховом окружењу...15

Како Европска конвенција о пределу препознаје улогу предела као основног елемен-
та културног наслеђа и културног идентитета, уз обавезу да се сви елементи предела 
посматрају заједно4, а што је сагласно одредбама Европске конвенције о заштити 
археолошког наслеђа (ревидирана), Устава РС, Закона о култури и Закона о заштити 
културних добара РС, неоспоран је и значај који археолошко наслеђе заузама у ок-
виру њега. Оно што је предност укључивања и перципирања археолошког наслеђа 
кроз предео, јесте могућност сагледавања шире слике окружења у оквиру којег је 
локалитет настајао, промена које су утицале на његов развој и садашње стање, као 
и могућности које се отварају кроз правну и физичку заштиту целокупног простора, 
а не само његових мањих сегмената. То уједно омогућава веће ангажовање локалних 
заједница и ширег круга посетилаца, а не само уско стручних лица, какав је до сада 
најчешће био случај. Укључивање предела, а у склопу њега и археолошког наслеђа, 
у програме просторног планирања и урбанистичке програмѐ омогућава боље сагле-
давање намене и презентације археолошких налазишта и локалитета од стране 
више надлежних служби Републике Србије. На тај начин се стварају услови за план-
ско укључивање археолошког наслеђа у програме предвиђене за појединачне обла-
сти. Сагледано од стране више надлежних служби, археолошко наслеђе може пре 
наћи место и значај у презентацији и очувању културног идентитета. Нагласак који 
се кроз Конвенцију о пределу ставља на укључивање локалне заједнице кроз ус-
постављање процедура за укључивање најшире јавности, локалних и регионалних 
власти и осталих заинтересованих страна у осмишљавање и спровођење ових 
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програма5, један је од основних модела чијом применом ће се шира популација укљу-
чити у развој и опстанак археолошких налазишта и локалитета, што води ка њиховој 
самоодрживости, као једном од основних услова савремене заштите и презентације 
културних добара.

Напомене
1  Закон о поврђивању Европске конвенције о заштити археолошког наслеђа (ревидирана) („Сл. гласник 

РС“ бр. 42 од 02. јуна 2009. године), интегрална заштита археолошког наслеђа, чл.1
2  Европска конвенција о пределу, Република Србија – право и одговорност, РС Министарство природ-

них ресурса, рударства и просторног планирања, Завод за заштиту природе Србије, 10
3  Закон о поврђивању Европске конвенције о заштити археолошког наслеђа (ревидирана) („Сл. гласник 

РС“ бр. 42 од 02. јуна 2009. године), интегрална заштита археолошког наслеђа, чл.1
4  Закон о култури („Службени гласник РС», бр. 72/2009), Начела културног развоја, Члан 3., 10)
5  Европска конвенција о пределу, Република Србија – право и одговорност, РС Министарство природ-

них ресурса, рударства и просторног планирања, Завод за заштиту природе Србије, 3
6  Закон о културним добрима Републике Србије („Сл. гласник РС” бр. 71/94,52/11 и 99/11), чл.20
7  Европска конвенција о пределу, Република Србија – право и одговорност, РС Министарство природ-

них ресурса, рударства и просторног планирања, Завод за заштиту природе Србије, 3
8  Закон о поврђивању Европске конвенције о заштити археолошког наслеђа (ревидирана) („Сл. гласник 

РС” бр. 42 од 02. јуна 2009. године), интегрална заштита археолошког наслеђа, чл. 9
9  Закон о култури („Сл. гласник РС ”бр. 72/2009), Начела културног развоја, Члан 3.,3)
10  Европска конвенција о пределу, Република Србија – право и одговорност, РС Министарство при-

родних ресурса, рударства и просторног планирања, Завод за заштиту природе Србије, 3
11  Европска конвенција о пределу, Република Србија – право и одговорност, РС Министарство при-

родних ресурса, рударства и просторног планирања, Завод за заштиту природе Србије, 4
12  Европска конвенција о пределу, Република Србија – право и одговорност, РС Министарство при-

родних ресурса, рударства и просторног планирања, Завод за заштиту природе Србије, 4
13  Европска конвенција о пределу, Република Србија – право и одговорност, РС Министарство при-

родних ресурса, рударства и просторног планирања, Завод за заштиту природе Србије, 5 
Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу („Сл. гласник РС – међународни уговори” бр. 
4/2011 од 27.05.2011.) члан 5 – опште мере

14  Закон о поврђивању Европске конвенције о заштити археолошког наслеђа (ревидирана) (сл. Гласник 
РС бр. 42 од 02. јуна 2009. године), интегрална заштита археолошког наслеђа, чл.5

15  Закон о поврђивању Европске конвенције о заштити археолошког наслеђа (ревидирана) („Сл. гла-
сник РС” бр. 42 од 02. јуна 2009. године), интегрална заштита археолошког наслеђа, чл.5

16  Европска конвенција о пределу, Република Србија – право и одговорност, РС Министарство при-
родних ресурса, рударства и просторног планирања, Завод за заштиту природе Србије, 10

17  Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу („Сл. гласник РС – међународни уговори” бр. 
4/2011 од 27.05.2011.) члан 5 – опште мере, г)

18  Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу („Сл. Гл. РС – међународни уговори” бр. 4/2011 
од 27.05.2011.) члан 5 – опште мере, в)
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Извори
-  Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу („Службени гласник РС – међународни уговори” 

бр. 4/2011 од 27.05.2011.)
-  Устав Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 98/2006)
-  Закон о култури („Службени гласник РС», бр. 72/2009)
-  Закон о културним добрима Републике Србије („Службени гласник РС” бр. 71/94,52/11 и 99/11)
-  Закон о поврђивању Европске конвенције о заштити археолошког наслеђа (ревидирана) („Службени 

гласник РС” бр. 42 од 02. јуна 2009. године)
-  Европска конвенција о пределу, Република Србија – право и одговорност, РС Министарство при-

родних ресурса, рударства и просторног планирања, Завод за заштиту природе Србије, 2013

Марија Каличанин-Крстић, Марко Грковић
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