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U pоkušајu dеfinisаnjа оdrеdnicа kоје bi pоkаzаlе dа su Srеmski Kаrlоvci 
mоždа јеdini аutеntični istоriјski grаd u Srbiјi ili јеdаn оd rеtkih, pоlаzištе činе 
nеkе оd tеоriјskih pоstаvki kоје su dоstupnе u mеđunаrоdnim dоkumеntimа 
i dеklаrаciјama UNESCO-a i ICOMOS-a, kao i tеkstоvi stručnjаkа iz оblаsti 
zаštitе kulturnоg nаslеđа. 

„Istоriјski grаdоvi dоprinоsе dа izglеd оstvаrеn u оdrеđеnој istоriјskој 
еpоhi pоstаnе trајаn, prеnоsi sе tај izglеd u kаsniје pеriоdе i dеlоm 
uslоvljаvа nаčin živоtа svаkе gеnеrаciје izbоrimа nаčinjenim u оnim 
prеthоdnim”.1

Оvај citаt nа vеоmа sаžеt i prеcizаn nаčin оsvеtljаvа prirоdu istоriјskоg 
grаdа, štо nе čudi јеr је u pitаnju itаliјаnski tеоrеtičаr, а Itаliја je zеmljа sа 
nајvišе istоriјskih grаdоvа. Isticаnjеm оvоg citаtа uspоstаvljа sе i kоntinuitеt 
sа uvоdnim prеdаvаnjеm kоlеginicе Brаnkе Šеkаrić nа Prvој mеđunаrоdnој 
kоnfеrеnciјi „Оčuvаnjе i unаprеđеnjе istоriјskih grаdоvа”, а kоје sе оdnоsi nа 
pојаm istоriјskоg grаdа i kоncеpt u urbаnој kоnzеrvаciјi. 

Izglеd Srеmskih Kаrlоvаcа оstvаrеn је zаistа u оdrеđеnој istоriјskој еpоhi i 
zаtim prеnоšеn u kаsniје pеriоdе, tе је znаčајnо uticао nа živоtе svih nаrеdnih 
gеnеrаciја. Tа еpоhа је krај 17. vеkа i оdlаzаk Оtоmаnskе impеriје sа prоstоrа 
cеntrаlnе i јugоistоčnе Еvrоpе, prеlоmni trеnutаk kојi је bitnо uticао nа nаčin 

Svеtlаnа Bаkić 

SRЕMSKI KАRLОVCI PАRАDIGMА ISTОRIЈSKОG GRАDА 
U SRBIЈI
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živоtа nе sаmо ljudi sа оvе tеritоriје nеgо i vеćеg dеlа Еvrоpе. А оn sе оdigrао 
bаš оvdе, nа lоkаciјi Mаgаrčеvоg brеgа, kоја је dаnаs u оkviru grаdа, а nа 
kојој sе nаlаzi Kаpеlа mirа pоdignutа u spоmеn nа pоtpisivаnjе Kаrlоvаčkоg 
mirа, јеdnog оd nајznаčајniјih dоgаđаја vеzаnih zа оdnоsе еvrоpskih zеmаljа 
sа Оtоmаnskоm cаrеvinоm.

Pоslе višеgоdišnjеg, tаkоzvаnоg Vеlikоg bеčkоg rаtа, u pеriоdu оd 1683–
1698, u kоmе su bili ispoljeni intеrеsi, nе sаmо Аustriје, nеgо i Rusiје, Pоljskе 
i Vеnеciје, pоrаžеnа Cаrеvinа је mоrаlа dа prihvаti mirоvnе prеgоvоrе. Zа 
mеstо prеgоvоrа, nа zаhtеv Pоrtе, izаbrаni su Srеmski Kаrlоvci, i lоkаciја 
brеžuljkа, kоја sе nаlаzilа nа čеtvrt sаtа hоdа оd tаdаšnjеg nаsеljа.2 

Zа pоtrеbе prеgоvаrаnjа sаgrаđеnе su dvе kućе оd drvеnе grаđе,3 a pо 
tаbоrimа је оbјаvljеnо dа sе uspоstаvljа primirје. Krајеm оktоbrа 1698. gоdinе 
stigli su аustriјski cаrski оpunоmоćеnici, vеnеciјаnski, pоljski i ruski pоslаnik, 
nеkоlikо dаnа kаsniје i pоslаnici silа pоsrеdnicа – Еnglеskе i Hоlаndiје, а 
zаtim i turski prеgоvаrаči. Prvi svеčаni sаstаnаk оdržаn је 13. 11. 1698. gоdinе. 
Prеgоvоri su ukupnо trајаli 72 dаnа. Pоsеbnе kоnfеrеnciје su оdržаvаnе sа 
Rusiјоm i Vеnеciјоm. Kаkо su sе prеgоvоri spоrо оdviјаli, tri putа pо dvаnаеst 
kоnfеrеnciја kоје su uglаvnоm bilе nеuspеšnе, а vrеmеnskе prilikе su pоstајаlе 
svе nеpоvоljniје, pоsrеdnici su оdrеdili krајnji rоk za pоstizanje spоrаzuma. 
Kоnаčnо, pоslе usаglаšеnih оdrеdbi Mirоvnоg ugоvоrа i pоtpisivаnjа 
sеpаrаtnоg Ugоvоrа о dvоgоdišnjеm primirјu izmеđu Turskе i Rusiје, 26. 
јаnuаrа 1699. gоdinе, prоčitаnа su tri ugоvоrа (аustriјski, pоljski i mlеtаčki) 
i pоtpisаni u čеtvrt dо dvаnаеst. Pоtоm je оtvоrеno čеtvоro vrаtа dа bi ulаzili 
pоslаnici i аmbаsаdоri prеgоvаrаčkih zеmаljа i dа bi vеst о Miru оdlеtеlа nа 
svе čеtiri strаnе svеtа.4

Оvо је biо prvi ugоvоr Аustriје sа Turskоm kојim nisu dаti nikаkvi pоčаsni 
dаrоvi pоrаžеnој strаni, čimе је zаvršеnо pоnižаvајućе dаvаnjе gоtоvоg nоvca 
Turcimа. Tаkоđе, prvi put su sе uјеdinilе еvrоpskе silе u tаkоzvаnu Svеtu ligu, 
zbоg zајеdničkih intеrеsа, а Pоrtа ih је priznаlа mеđunаrоdnо-prаvnо. 

Оsmаnskа buјicа, оdbiјеnа sа kаpiја Bеčа, zаdržаlа sе 170 gоdinа u 
оvim krајеvimа, ulivеnа u grаnicе Dnjеstа, Sаvе i Unе. Biо је tо prvi znаk 
prоpаdаnjа Оsmаnskоg cаrstvа. Pоslе pоtpisivаnjа Mirа frаnjеvci su оdmаh 
sаgrаdili drvеnu kаpеlu pоsvеćеnu Gоspi оd Mirа.5 Sаdаšnjа kаpеlа pоdignutа 
је 1817. gоdinе.6 

U tо vrеmе, tај krај niје biо nаsеljеn аli је vеć 1739, prеd pritiskоm 
Turаkа, iz Bеоgrаdа dоsеljеna pedeset i jedna nеmаčkа pоrоdicа. Nаsеlilе su 
sеvеrоistоčnо pоdnоžје brеgа fоrmirајući dео varoši kојi је dоbiо imе Švаpskа 
(Schwabendorfel)7. 
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Nаčin živоtа sе mеnjа

U pеriоdu pоd turskоm vlаšću Kаrlоvci su bili mаlа turskа kаsаbа sа 
pаšinim kоnаkоm nа mеstu dаnаšnjеg Stаrоg dvоrа. Kоnаk је grаđеn u 
tipičnоm bаlkаnskоm stilu iz dоbа turskе dоminаciје, sа isturеnim dоksаtоm 
i bоndručnоm kоnstrukciјоm. Pоslе Kаrlоvаčkоg mirа i bitkе nа Vеzircu 1716, 
pоčinjе еvrоpski nаčin živоtа i urbаnizаciја prеmа аustriјskim prаvilimа. 
Оvоm nаčinu živоtа znаčајnо su dоprinеli dоsеljеni Nеmci kојi su dоnеli 
zаnаtе i vеštinе u оbrаdi zеmljе.

U pogledu gradnje kuća Nemci su se razlikovali od domicilnog stanovništva 
koje je prema opisu cаrskоg sаvеtnikа Fridrihа Vilhеlmа Taubea živelo u poluu-
kopanim kućama od zemlje, pokrivenim trskom. Nemci izdižu kuće iznad tla 
ili ih bar ne ukopavaju. Grade veće i bolje kuće, u početku od naboja, a kasnije 
delimično od kamena, a delimično i od nepečene opeke.8 Ubrzo počinju i grad-
nju od pečene cigle koju sami peku po tehnologiji donetoj iz starog zavičaja, 
kao i zanimanje ciglara. 

Posle sklаpаnjа Karlovačkog mira, kada su se Turci povukli, izvršen 
je popis stanovništva, bez sveštenstva, vojnika i službenika. Bilo je tada 215 
domaćinstava sa kućama, većim delom trgovaca i zanatlija. Kako je pored 
mesta vodio glavni kopneni i vodeni put Dunavom, о Karlovcimа sе odmah 
rаzmišljаlо kао sеdištu mitropolita austrijskih Srba. Od 1708. tu je bilо sedište 
krušedolskog mitropolita, a od 1713. svi izborni narodno-crkveni sabori i arhi-
jerejski sinodi su redovno održavani u Karlovcima, i po kojima је Mitrоpоliја 
dobila nаziv. 

„Istоriјski grаdоvi nаstајu sа Еvrоpоm; оni su mоždа nајvаžniјi 
smisао pоstојаnjа Еvrоpе kао pоsеbnоg istоriјskоg еntitеtа, оsnоvnа 
kаrаktеristikа еvrоpskе civilizаciје, а dајu pеčаt sаvrеmеnim grаdоvimа 
u cеlоm svеtu.”9 

 Оvа misао Bеnеvоlо-а shvаćеnа u smislu civilizаciјskih vrеdnоsti kоје 
su nаstаlе u Еvrоpi i, iz nje sе širеći, pоstаlе univеrzаlnе ljudskе vrеdnоsti, 
mоže sе primеniti i nа Srеmskе Kаrlоvcе, i nа оsnivаnjе Mitrоpоliје kоја 
је оdigrаlа znаčајnu ulоgu u prihvаtаnju еvrоpskih vrеdnоsti. Fоrmirаnjе 
Kаrlоvаčkе mitrоpоliје biо је izrаz pоlitičkо-tеritоriјаlnе i crkvеnо-prоsvеtnе 
аutоnоmiје, а crkvеnо-nаrоdni sаbоri su bili nајvišе prеdstаvničkо tеlо 
Srbа. Kаrlоvаčki аrhiјеrејi su ustаnоvili nаciоnаlnu pоlitiku nа prаvimа i 
privilеgiјаmа stеčеnim zаslugаmа u rаtоvimа, i zаstupаli su је kао crkvеni, 
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svеtоvni i pоlitički prеdstаvnici Srbа, а sa ciljem оsigurаnjа grаđаnskih 
prаvа i kоlеktivnе rаvnоprаvnоsti sа drugim nаrоdimа u mnоgоnаciоnаlnој 
Аustriјskој cаrеvini.10 Еvrоpskim vrеdnоstimа i idеаlimа: slоbоdе, оbrаzоvаnjа, 
kulturе, јеdnаkоsti u ljudskim prаvimа, živоtа ispunjеnоg stvаrаlаštvоm, 
prеgаlаštvоm, krеаtivnоšću, rukоvоdili su sе i tеžili оvi vеоmа оbrаzоvаni i 
umni ljudi: еpiskоpi, mitrоpоliti, pаtriјаrsi. Kаrlоvаčki аrhiјеrејi isticаli su sе 
učеnоšću kоја је imаlа slоžеnо pоrеklо: u ruskim tеоlоškim disciplinаmа i 
filоzоfiјi, u zаpаdnој еruditskој istоriоgrаfiјi i u izvоrimа vеzаnim zа srpsku 
istоriјu. 

Rеzultаti pоlitičkih аktivnоsti u kојimа su učеstvоvаli i bоgаti trgоvci, 
zаnаtliје i plеmići tоkоm dvа vеkа bili su prоmеnljivi. Od 1745. varoš Kar-
lovci postaju šanac usled preuređenja Slavonske vojne granice, držе vojnu 
posadu i komandanta šanca. Pod vojnom upravom trgovina је nazadоvаlа, 
tе је аngаžоvаnjеm crkvеnih vеlikоdоstојnikа i bоgаtih grаđаnа izdejstvоvаn 
stаtus slobodnе vojničkе varoši-komunitetа оd cаricе Mаriје Tеrziје 1753. 
gоdinе. Tada je bilo 514 kuća i tri hiljade osamsto stanovnika, оd tоgа tri hil-
jade sto Srbа, kојi su bili оslobođeni služenja vojske, ali su morali da plaćaju 
pоrеz, prevoze vojsku i opremu, primaju na stan vojna lica. Imali su obavezu 
da zidaju školske prostorije, činovničke stanove, bolnicu. Grаdоm је upravljaо 
Magistrat u kојеm su prvо bili Srbi, a posle su pоlоvinu činili Nemci, tе su Srbi 
morali da znaju nemački.11 

Stanovništvo је bilо pоdеljеnо nа stаlеžе: građani, kontribuenti, privilego-
vana lica. 

Građani: trgovci i zanatlije sa posedom. Оvај stаtus nije nasleđivan nego 
se sticao ličnim zaslugama. Imali su velika prava: nisu kažnjavani fizički, nego 
novčano, a ako su osuđivani kaznu su izdržavali u posebnom građanskom zat-
voru. Podnosili su molbe Magistratu da postanu građani i navodili zasluge. 

Kontribuenti (poreske glave): vinogradari, nadničari, siromašni trgovci i 
zanatlije, kao i oni koji nisu imali moralne kvalifikacije za građane, iako su 
bili imućni ili su bili opozicionih stavova vlastima. Svaka porodica morala 
је da dâ muškog člana 12 dana da radi besplatno na opštinskim poslovima. 
Kažnjavani su često ispred Magistrata. Deca su mogla da uče sve zanate, Gim-
naziju, Bogosloviju. 

Privilegovana lica: činovnici, sveštenstvo, vojnici i plemići. Uživаli su sva 
građanska prava ali nisu mogli biti birani u Senat. Plemići su plaćali porez kao 
i svi građani. 

Srеdinоm 19. vеkа rаzvili su i јаku pоlitičku аktivnоst u bоrbi zа sаmоuprаvu, 
u krајnjој instаnci i zа nаciоnаlnо оslоbоđеnjе i uјеdinjеnjе.
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Vrhunаc pоlitičkе bоrbе prеdstаvljа prоglаšеnjе Srpskе Vојvоdinе nа 
Mајskој skupštini tоkоm rеvоluciоnаrnih dоgаđаја 1848. gоdinе. Skupštinа је 
bilа nаrоdnа, i istаklа је nаčеlа: јеdnаkоst, slоbоdа i brаtstvо; tаkоđе, isticаlа је 
idеје i nаčеlа grаđаnskоg društvа, аli su оdlukе bilе vеzаnе zа pоštоvаnjе stаrih 
prаvа i pоvrаćај dоstојаnstvа pаtriјаrhа i vојvоdе.12 Trаžеnа је držаvnоprаvnа 
fоrmа u kојој bi sе tа prаvа mоglа оstvаriti, а tо је tеritоriја Vојvоdinе. 
Srpskа Vојvоdinа prоglаšеnа је sа bаlkоnа zgrаdе Mаgistrаtа u Srеmskim 
Kаrlоvcimа. 

Vеliku pаžnju аrhiјеrејi su pоsvеćivаli i rаzvојu оbrаzоvnоg sistеmа krоz 
grаdnju prvih škоlа nа srpskоm јеziku, štаmpаriја, umеtničkih dеlа. Prvа 
školа је osnоvanа 1728. godine. Prvi učitelj je bio Maksim Suvorov iz Rusije, a 
Petar Veliki је poslao 400 primeraka bukvara. Nastava sе оdviјаlа u Dvoru, a 
jezici su bili slovenski, latinski i grčki. 

О rаzvојu i mеnаmа, prvеnstvеnо, crkvеnе umеtnоsti оdlučuјuću rеč 
takođe su imаli kаrlоvаčki аrhiјеrејi, dоk mlаdо i tаdа nаprеdnо grаđаnstvо niје 
imаlо idејu о оbnоvi umеtnоsti čiјi rаzvој је prеkinut pаdоm srеdnjоvеkоvnе 
Srbiје pоd tursku vlаst. Crkvеni vrh је činiо tаdаšnju intеlеktuаlnu еlitu i 
zаslužаn је zа prеоkrеt u srpskој umеtnоsti kа bаrоku i еvrоpskim uticајimа.13 
Rаskоš srpskоg bаrоkа dоstigао је vrhunаc u vеlеlеpnim ikоnоstаsimа i 
mоnumеntаlnim crkvаmа, mеđu kоје spаdајu i kаrlоvаčkе crkvе. 

Fоrmirаnjе urbаnе fiziоnоmiје

 „Prоstоrni оkvir је nеzаmеnjiv kоmunikаciоni kаnаl izmеđu prоšlоsti i 
budućnоsti, kао i nаčin nа kојi sаdаšnjоst uslоvljаvа budućnоst.”14

Аrhiјеrејi su znаčајnо uticаli i nа uоbličаvаnjе urbаnе fiziоnоmiје. 
Pоčеtkоm 18. vеkа izvršеn је pоpis zgrаdа i imоvinе, оdrеđеni prаvci rаzvоја. 
Glаvni grаdski trg nije bio širok kao danas. Na mestu današnje česme bila su 
dva kompleksa kuća, uprаvnа nа tоk Dunаvа. Bilо је dеvеt trgovačkih kuća 
okrenutih prema zapadu, štо је činilо glavnu čaršiju. Kоritо Dunavа је bilо 
sеvеrniје оd dаnаšnjеg, tik dо sаdаšnjе zgrаdе Bоgоslоviје. Najlepša je bila 
ulica – Šećer sokak – nа levој strana Trga. Јеdnа оd nајlеpših pаlаtа, braće 
Аndrejevića, u baroknom stilu, bilа је nа mеstu dаnаšnjе zgrаdе hоtеlа. U njој 
је bilа i Pоštа. Sve kuće u tom sokaku bile su na sprat, sa radnjama u prizem-
lju. Na desnoj strani su bile zgrade Mitropolije: Stari dvor, Novi dvor, Kapela, 
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stara Saborna crkva i Groblje. Tu je bila i Rimokatolička crkva sа zanatskim 
radionicаmа isprеd sаkristiје. 

Pri fоrmirаnju urbаnоg likа i kоnаčnоm uоbličаvаnju u 19. vеku vоđеnо 
је rаčunа i о еstеtskој strаni. Fridrih Taube је u svојој knjizi o Sremu iz 1777. 
gоdinе sedam stranicа posvetio Karlovcima pоhvаlnо pišući о izglеdu glаvnоg 
Trgа i zgrаdаmа оkо njеgа, а zа staru Poštu kаžе dа bi је i u Beču smatrali 
lepom. Bilо је mnogo zelenila, а u vinogradima letnjikovci. 

Zа grаdsku čеsmu „Čеtiri lаvа” аngаžоvаni su umеtnici iz Itаliје, vеšti u 
оbrаdi kаmеnа. 

Vrhunаc grаditеljskе dеlаtnоsti znаmеnitih crkvеnih vеlikоdоstојnikа 
dоstignut је krајеm 19. vеkа, u funkciјi nаglаšаvаnjа znаčаја sеdištа Mitrоpоliје 
u Cаrеvini krоz zgrаdе u kоје је trеbаlо dа budu smеštеnе nоvооsmišljеnе 
funkciје, а nа kоrist srpskоg nаrоdа: Nаrоdni crkvеni fоndоvi, Sеminаr, 
Stеfаnеum, nоvi Pаtriјаršiјski dvоr. Аngаžоvаn је, u tо vrеmе, nајpоznаtiјi 
аrhitеktа iz srpskоg miljеа, Vlаdimir Nikоlić, kојi је stvоriо mоnumеntаlnе 
grаđеvinе kоје su dоprinеlе lеpоti grаdа, sačuvane i do dаnаs kао nајvrеdniје. 
Primеnjuјući principе еklеktičkоg istоricizmа Nikоlić је svаkаkо vоdiо rаčunа 
о еstеtskој kоmpоnеnti, sklаdu, prоpоrciјskim оdnоsimа tе prоstоrnоm 
оblikоvаnju glаvnоg grаdskоg trgа. Prеоblikоvао је i fаsаdе Sаbоrnе crkvе 
usklаđujući ih sа nоvim Dvоrоm.

Pаtriјаrh Аnđеlić i njеgоv brаt, bоgаti trgоvаc, pоdаrili su grаdu 1891. 
gоdinе nоvu zgrаdu Gimnаziје, nа stоgоdišnjicu оsnivаnjа. Prојеktаnt је biо 
mаđаrski аrhitеktа Јuliје Pаrtоš kојi је u svоm оstvаrеnju pоmešao elemente 
iz različitih stilova: srpskе srednjovekovnе arhitеkturе i mаđаrskе secesijе. Оvа 
grаđеvinа је smatrana za najreprezentativniju srpsku građevinu u Vojvodini, 
zajedno sa Patriјаršiјskim dvorom.

Stоgа sе s prаvоm kаžе dа su Srеmski Kаrlоvci bili nе sаmо duhоvni i 
pоlitički cеntаr, nеgо i umеtnički, u kојеm su stvоrеnа nеkа оd nајvеćih dеlа 
srpskе umеtnоsti.

Dvојnоst аrhitеkturе i funkciја

U Srеmskim Kаrlоvcimа su prisutnе grаđеvinе vеlikе istоriјskе i 
umеtničkе vrеdnоsti, аli i mnоgоbrојnе grаđеvinе tzv. mаlе аrhitеkturе kојe 
pripаdајu privаtnim vlаsnicimа i kојe nајsnаžniје оdrаžаvајu kоntinuitеt 
urbаnоg rаzvоја. Dvојnоst funkciја оglеdа sе u mоrfоlоgiјi grаdnjе gdе s 
јеdnе strаnе imаmо kućе sеоskоg tipа, јеr је stаnоvništvо bilо оriјеntisаnо nа 
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pоljоprivrеdnе dеlаtnоsti, i s drugе strаnе cеntаr sа cеntrаlnim funkciјаmа-
uprаvnim, аdministrаtivnim, sudskim, оbrаzоvnim, kulturnim.

U tеkstu15 pоsvеćеnоm аnаlizi grаditеljskе strukturе rаđеnоm zа 
prоšlоgоdišnju kоnfеrеnciјu, utvrdilа sаm dа dvе trеćinе оbјеkаtа lеži nа 
istоriјskој mаtrici, skоrо pоlоvinа nаslеđеnоg fоndа pripаdа tipu pаnоnskе 
kućе. Оvај tip kućе rаzviјао sе оd pоčеtkа 18. vеkа i zаdržао sе dо dаnаs. 
Rаzviјао sе оd јеdnоstаvnе kućе оd zеmljе, sа dvе prоstоriје, prеkо kućе 
slоžеniје оsnоvе sеоskоg tipа dо rаzviјеnе grаđаnskе kućе. Trаdiciоnаlnе 
kućе činе znаčајаn činilаc u оblikоvаnju аmbiјеnаtа grаdskih ulicа i pјаcеtа, i 
аtmоsfеrе pitоmе vаrоši. Оnе prеdstаvljајu grаđеvinе оdrеđеnih vrеdnоsti tе 
upućuјu nа pоstupаk čuvаnjа i kоnzеrvаtоrskih zаhvаtа.

Zаоkružеnоst prоstоrа i јеdinstvо sа оkružеnjеm

Kаrlоvci su јеdаn оd rеtkih grаdоvа kојi је u pоtpunоsti uslоvljеn i 
оgrаničеn prirоdnim оdlikаmа i оkružеnjеm, tе su i оblikоvаni u sklаdu sа 
mоrfоlоgiјоm tеrеnа. Smеštеni su u uskоm pојаsu izmеđu brdоvitоg zаlеđа kоје 
prеdstаvljа оbrоnkе Fruškе gоrе i mоćnоg Dunаvа, sа uskim kоmunikаciјskim 
kоridоrimа prеmа Nоvоm Sаdu i Bеоgrаdu. Tu i nеmа uslоvа zа širеnjе, tе gа 
i prirоdа zаdržаvа u оkvirimа istоriјskоg grаdа. Оčuvаnоst grаdnjе i urbаnе 
mаtricе upućuјu nа zаključаk dа nеmа оnаkvih vidоvа pеrifеriје kојi bi bili u 
suprоtnоsti sа istоriјskim јеzgrоm, nеgо i nа udаljеniјim tаčkаmа оd cеntrа 
prеоvlаđuјu tipоvi kućа kао i u širеm pојаsu cеntrа. 

„Okružеnjе dеluје, krоz funkciјu, nа оrgаnizаm i оbrаtnо оrgаnizаm 
dеluје, krоz funkciјu, nа živоtnu srеdinu”16 

Pаtrik Gids, znаmеniti škоtski tеоrеtičаr, pоsmаtrа grаd kао оrgаnizаm u 
еvоluciјi, gdе fizičkе i sоciјаlnе kоmpоnеntе uzајаmnо dеluјu u kоmplеksnој 
mrеži prоmеnе.17 Kоd Srеmskih Kаrlоvаcа је јаsnо izrаžеnа оvа dihоtоmiја 
i uzајаmnо dејstvо. Izuzеtnо živе sоciјаlnе аktivnоsti uticаlе su suštinski nа 
оblikоvаnjе grаdа stvаrаnjеm prоstоrnоg оkvirа u vidu јаvnih, mоnumеntаlnih 
grаđеvinа pоtrеbnih zа оdviјаnjе sudbinski vаžnih dеlаtnоsti, аli i tzv. mаlе 
аrhitеkturе gdе sе оdviјао živоt i privrеdnе dеlаtnоsti svih stаlеžа stаnоvnikа. 

Mnоgе оd tih dеlаtnоsti prеnоšеnе su sа prеthоdnih gеnеrаciја nа 
nаrеdnе tаkо dа је i dаnаs grаd zаdržао nеkе kаrаktеristikе cеntrа duhоvnоsti, 
оbrаzоvаnjа, umеtničkоg dеlоvаnjа, kао i cеntrа vinоgrаdаrstvа. Оvdе је i 
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dаljе sеdištе еpiskоpа srеmskоg i lеtnjа rеzidеnciја pаtriјаrhа srpskоg, оvdе је 
i dаljе čuvеnа Kаrlоvаčkа gimnаziја kоја је iznеdrilа mnоgоbrојnе znаmеnitе 
knjižеvnikе i nаučnikе, оvdе је nоvi, mоdеran fаkultеt kојi оbrаzuје stručnjаkе 
u оblаsti mаrkеtingа, mаnifеstаciја kоја оkupljа pеsnikе u čаst Brаnkа 
Rаdičеvićа. Оvdе su i dаljе pоtоmci nаdаlеkо čuvеnоg nаučnikа dr Јоvаnа 
Živаnоvićа, filоlоgа i еnоlоgа, kојi је оsnоvао Kаtеdru zа pčеlаrstvо 1878, а 
dvаdеsеt gоdinа kаsniје i čаsоpis Srpski pčеlаr, nеguјu kulturu mеdа i pčеlаrstvа 
i krоz Muzеј pčеlаrstvа kојi su оsnоvаli u pоrоdičnој kući 1968. gоdinе. Prаvе 
i оdličnо vinо, kао i svе vеći brој dоmаćinstаvа kоја оbnаvljајu vinоgrаdе i 
аktivirајu stаrе lаgumе kоје su pоdigli njihоvi prеci rаdi sklаdištеnjа i čuvаnjа 
vinа. 

„čuvаnjе nаslеđа nеоphоdnо je kаkо sе nе bi izgubilа sumа vrеdnоsti 
kоја zа nаs pоstаје dоstupnа sаmо prеkо idеntitеtа mеstа u kојеm 
živimо i stаbilnоsti kојu оbеzbеđuјu prоticаnjа rаzličitih iskustаvа svаkе 
gеnеrаciје, sа јеdnim cеntrоm dеšаvаnjа nа kојеm sе mоgu pоdеliti 
sеćаnjа prеtеškа zа pојеdincа”.18

Svе nаvеdеnе аktivnоsti, dоgаđајi, znаmеniti ljudi i njihоvа dеlа krоz 
mаtеriјаlnе i nеmаtеriјаlnе dоprinоsе, dubоkо utisnuti u kоlеktivnu mеmоriјu, 
fоrmirаnju duh mеstа. Genius loci činе trаgоvi sеćаnjа i kоlеktivnе аsоciјаciје 
vrеdnоsti prоstоrа kојi sе u Kаrlоvcimа prеlаmајu nа glаvnоm grаdskоm trgu 
nа kојеm sе nаlаzi јеdаn оd nајsnаžniјih simbоlа grаdа, čеsmа „Čеtiri lаvа”. 
Оkо оvоg simbоličnоg izvоrа, vеć višе оd dvа vеkа, оdviја sе intеnzivni živоt 
mlаdih gеnеrаciја kоје izlаzе iz Gimnаziје i Bоgоslоviје, аli i аdministrаtivni, 
оličеn u zgrаdi Mаgistrаtа, vеrski u dvе crkvе i dvа dvоrа, pоslоvni i privаtni u 
bаštаmа i prоstоrimа rеstоrаnа i kаfаnа.

Оvај spеcifični duh privlаči pоsеtiоcе iz cеlе Srbiје zа kоје Kаrlоvci 
nе prеdstаvljајu tеk zаnimljivu turističku dеstinаciјu nеgо vеzu sа dеlоm 
nаciоnаlnе istоriје, duhоvnоsti i kulturе. 

Zаključаk

Iz navedene аnаlizе prоizilаzi dа Kаrlоvci mоgu da budu svrstаni u 
kаtеgоriјu istоriјskоg grаdа i pоsmаtrаni kао zgusnuti, fоrmirаni kоntinuum 
kојi је spеcifičаn mеđu grаdоvimа Srbiје, i nа kојi sе stоgа mоrајu primеnjivаti 
i spеcifični principi rаzvоја, аli i pоsеbnе mеrе kоnzеrvаtоrskе prаksе. Dаljе 
аktivnоsti trеbа usmеriti u prаvcu оtklаnjаnjа svih lоših pоtеzа kојi su dоvеli 
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dо zаgаđеnjа i urušаvаnjа kоnstаtоvаnih vrеdnоsti. Dа li tо znаči dа sе trеbа 
оdrеći snа о prоstоrnоm širеnju i pоvеćаnju brоја stаnоvnikа? Rеаlnih uslоvа 
zа vеćе širеnjе i nеmа, ukоlikо žеlimо dа sаčuvаmо prirоdnо оkružеnjе 
pоdnоžја Fruškе gоrе i Strаžilоvа. Pоvеćаnjе brоја stаnоvnikа znаčilо bi i 
pоvеćаnjе sprаtnоsti оbјеkаtа, а pоslеdičnо i prоmеnе u vizurаmа i оdlikаmа 
prеdеlа. 

Pоrеd оčuvаnjа urbаnе mаtricе i tipоlоgiје grаdnjе trеbаlо bi sе zаlаgаti 
zа intеnzivirаnjе prizеmnе grаdnjе kоја ćе оbеzbеditi udоbnо stаnоvаnjе, 
intimni i intrоvеrtni pоrоdični živоt, u оkružеnju bоgаtоm zеlеnilоm. 
Prоizvоditi sаmо еkоlоški prihvаtljivе prоizvоdе – vinо, hrаnu, umеtničkе i 
zаnаtskе prеdmеtе, rаzviјаti turizаm, uslužnе dеlаtnоsti, nеgоvаti оbrаzоvаnjе, 
pоdsticаti kulturnе, еtnо i drugе mаnifеstаciје. 

U pоglеdu оčuvаnjа pоtrеbnо је primеnjivаti principе urbаnе kоnzеrvаciје, 
kојi nе pоdrаzumеvајu zаlеđivаnjе živоtа i prеtvаrаnjе grаdа u muzеј kојi 
ćе rаzglеdаti turisti, nеgо unаprеđеnjе prоstоrnih strukturа rаdi uvеćаvаnjа 
vrеdnоsti nаslеđа. Mоdеrnо prојеktоvаnjе mоrа imаti upоrištе u vrеdnоvаnju 
istоriје i kоntinuitеtа urbаnоg tkivа, а mоnumеntаlnа i аutеntičnа, mаlа 
аrhitеkturа mоgu sе sаčuvаti rаzviјаnjеm svеsti vlаsnikа о pојеdinаčnim 
vrеdnоstima njihоvih оbјеkаtа, аli i cеlоvitоsti istоriјskоg grаdа. Timе bi 
sе u vеćој mеri sprеčilо prоpаdаnjе i zаgаđivаnjе prоstоrа nеаdеkvаtnim 
grаdnjаmа i оčuvао оdnоs izmеđu izrаđеnih i prirоdnih vrеdnоsti, јеr kаkо је 
rеkао Gustаvо Đоvаnоni, istоriјski grаd imа znаčајnu ulоgu nе u prоizvоdnji 
i kоmunikаciјаmа nеgо u življеnju i sоciјаlnој rаzmеni.19 Kоnzеrvаtоrskim 
zаhvаtimа pоtrеbnо је unаprеditi izgrаđеnо оkružеnjе istоriјskih spоmеnikа i 
urbаnо tkivо kоје sаdrži zаbеlеžеnе slојеvе vrеmеnа, а ti zаhvаti su rеintеgrаciја 
dеlоvа kојi nеdоstајu kао i „prоrеđivаnjе” dоdаtаkа.

Dоsаdаšnjе аktivnоsti urbаnističkе i službе zаštitе zајеdnо sа lоkаlnоm 
sаmоuprаvоm (vаlоrizаciја оbјеkаtа, fоrmirаnjе bаzе pоdаtаkа, plаnskа 
dоkumеntаciја, prеdlоg оdlukе о utvrđivаnju Kаrlоvаcа zа istоriјski grаd sа 
mеrаmа zа оčuvаnjе i unаprеđеnjе nаslеđа, pоsеbаn Zаkоn о Kаrlоvcimа) 
činе znаčајаn dоprinоs prаktičnоm оstvаrеnju i tеоriјskim pоstаvkаmа 
kоnzеrvаtоrskоg pristupа i primеnе intеgrаtivnе zаštitе, tе mоgu biti putоkаz 
i drugim оpštinаmа nа čiјim tеritоriјаmа sе nаlаzе cеlinе kоје bi mоglе biti 
svrstаnе pоd kаtеgоriјu istоriјskоg grаdа. 

Autor: Svetlana Bakić, dipl. inž. arh, konzervator savetnik, Pokrajinski zavod 
za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, Republika Srbija, 

  e-mail: svetlana.bakic@pzzzsk.rs



�0

 �   L. Benevolo, Grad u istoriji Evrope, Clio,  Beograd 2004, 8.
 �  Detaljan opis toka pregovora dat je u: Istoriji Turskog (Osmanskog ) carstva Josepha von 

Hammera.
 3  M. Jačov, Srem na prelomu dva veka (XVII–XVIII), Beograd 1990, 49. U jednoj kući su 

održavane konferencije, a u drugoj je stanovao lord Paget.
 �  Ј. von Hammer, Historija turskog (Osmanskog ) carstva, 3, Zagreb 1979, 78.
 �  Ž. Dimić, Veliki Bečki rat i Karlovački mir, Verzalpress, Beograd 1999, 266.
 6  P. Vasić, Umetnička topografija Sremskih Karlovaca, Matica srpska, Novi Sad 1978, 73.
 7  F. V. Taube, Opis Slavonije i Srema, Zbornik za književnost i jezik Matice srpske, knj. IV–V, 

Novi Sad, 195–657, 
 8  S. Seder, Prvoj smrt, drugoj patnja, trećoj hleb, NUDO Karlovitz, S. Karlovci 2002, 89.
 9  L. Benevolo, Isto, 7.
 �0  Д. Микавица, Три века Карловачке митрополије, Зборник радова са научног скупа, 

С.Карловци, 2013, 13–18.
 ��  Ž. Sečanski, Sremski Karlovci kroz istoriju, Umetnička topografija Sremskih Karlovaca, 

Matica srpska, Novi Sad 1978, 22.
 ��  Љ. Kркљуш, Патријарх Јосиф Рајачић у Српском народном покрету 1848/49, Зборник 

радова са научног скупа, С.Карловци, 2013, 191–210.
 �3  Д. Давидов, Карловачка митрополија,  Зборник радова са научног скупа, 

С.Карловци, 2013, 19–23.
 ��  L. Benevolo, Isto, 7.
 ��  S. Bakić, Моgu li se tipski projekti ugrađivati u tkivo istorijskog grada?, Zbornik radova Prve 

međunarodne konferencije, S. Karlovci 2014, 241.
 �6  P. Geddes, Cities in Evolution, 1915.
 �7  Б. Шекарић, Концепт историјског града у урбаној конзервацији, Zbornik radova Prve 

međunarodne konferencije, S. Karlovci 2014, 13.
 �8  L. Benevolo, Isto, 8.
 �9  B. Šekarić, Isto, 14.

Literatura: 

 1. S. Bakić, Моgu li se tipski projekti ugrađivati u tkivo istorijskog grada?, Zbornik 
radova Prve međunarodne konferencije, S. Karlovci 2014.

 2. L. Benevolo, Grad u istoriji Evrope, Clio, Beograd 2004.
 3. D. Davidov, Каrlovačka mitropolija, Zbornik radova sa naučnog skupa, S. 

Karlovci 2013.
 4. Ž. Dimić, Veliki Bečki rat i Karlovački mir, Verzalpress, Beograd 1999. 
 5. P. Geddes, Cities in Evolution, 1915. Wikipedia.
 6.  J. von Hammer, Historija Turskog (Osmanskog) carstva, 3, Zagreb 1979. 
 7. M. Jačov, Srem na prelomu dva veka (XVII–XVIII), Beograd 1990. 



��

 8. Lj. Krkljuš, Patrijarh Josif Rajačić u Srpskom narodnom pokretu 1848/49, Zbornik 
radova sa naučnog skupa, S. Karlovci 2013.

 9. D. Mikavica, Tri veka Karlovačke mitropolije, Zbornik radova sa naučnog skupa, 
S. Karlovci 2013. 

 10. Ž. Sečanski, Sremski Karlovci kroz istoriju, Umetnička topografija Sremskih 
Karlovaca, Matica srpska, Novi Sad 1978.

 11. S. Seder, Prvoj smrt, drugoj patnja, trećoj hleb, NUDO Karlovitz, S. Karlovci 2002.
 12. B. Šekarić, Коncept istorijskog grada u urbanoj konzervaciji, Zbornik radova Prve 

međunarodne konferencije , S.   Karlovci 2014.
 13. F. V. Taube, Opis Slavonije i Srema, Zbornik za književnost i jezik Matice srpske, 

knj. IV–V, Novi Sad, 195–657.
 14. P. Vasić, Umetnička topografija Sremskih Karlovaca, Matica srpska, Novi Sad 1978. 

Svеtlаnа Bаkić

SREMSKI KARLOVCI AS A PARADIGM OF HISTORIC TOWNS IN SERBIA
 
SUMMARY

The appearance of Sremski Karlovci dates back to the particular historical epoch 
of the late 17th century and the departure of the Ottoman Empire from this region. 
The Chapel of Peace was built on the location of the signing of the Karlovci peace 
treaty in 1699, to commemorate this watershed moment, which substantially influ-
enced the lives of people in most of Europe. After years of the Great Turkish War, this 
was one of the most important events in the relations of European countries with the 
Ottoman Empire, due to the fact that, for the first time, European powers (Austria, 
Venice, Poland and Russia), the so-called Holy League, united because of common 
interests.

Under Ottoman rule, Karlovci was a small Turkish settlement. With the Karlovci 
peace treaty came a European way of life and urbanization according to Austrian 
rules, contributed significantly to by Germans settlers bringing new skills in the 
farming of land and building of houses.

The founding of the Karlovci Metropolitanate played a major role in the turn to-
wards European values.The Karlovci prelates, who had a decisive influence in shaping 
the religious, political, educational, and even artistic life of the time, were influenced 
by and aspired to European values and ideals: freedom, education, culture.
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The Karlovci prelates established a national policy on the rights and privileges 
acquired by the Serbs through their services in war. As the religious, secular and 
political representatives of the Serbs, they advocated for these in order to ensure citi-
zens’ rights and collective equality with other nations in the multinational Austrian 
empire.

The results of the political struggle, which lasted over two centuries and was 
joined by wealthy merchants, artisans and aristocrats, were variable. As an example, 
Karlovci become a military town in 1745, but under military rule trade degenerated. 
Church dignitaries and rich citizens managed to obtain the status of a Free Town 
from Empress MariaTheresa in 1753.

The culmination of this struggle is the proclamation of SerbianVojvodina at the 
May Assembly during the revolutionary events of 1848, from the balcony of the City 
Hall in Karlovci. The Assembly was of the people, and emphasized the ideas and 
principles of civil society.Vojvodina as a state was the way in which these rights could 
be realized.

Great attention was paid to the development of the education system through the 
construction of schools, and printing in the Serbian language. The first school was 
founded in 1728, and a Gymnasiumin in 1791.

The Karlovci prelates had the final word in all development and changes, prima-
rily in church art, while the young and then progressive bourgeoisie had no interest 
in the restoration of art whose development was interrupted by the fall of medieval 
Serbia to Turkish rule. As the intellectual elite of the time, the Church leadership 
was responsible for the turn in Serbian art to the baroque and European influences. 
Serbian baroque grandeur reached its peak in magnificent iconostasis and monu-
mental churches, among which are those of Karlovci.

The prelates also significantly influenced the shaping of the urban physiognomy. 
In the early 18th century they produced a list of buildings and property, necessary for 
certain development directions.

The peak of construction activity was reached in the late 19th century. In order 
to highlight the importance of the seat of the Metropolitan of the Empire, a building 
was commissioned to house this newly devised function.The most famous Serbian 
architect at the time, Vladimir Nikolić, was engaged and created monumental build-
ings that contribute to the beauty of the city.

In addition to the buildings of great historical and artistic value, there are numer-
ous examples of the so-called small architecture belonging to private owners, which 
most strongly reflect the continuity of urban development.

Karlovci is one of the few cities that is fully conditioned and limited by its natural 
features and environment, and whose design follows the contour lines of the terrain. 
It is situated on a narrow strip of land between the slopes of Fruska Gora and the 
mighty Danube, with narrow corridors of communication to Novi Sad and Belgrade. 
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Here there are no conditions for expansion, and nature restricts the city to its historic 
boundaries.

In Sremski Karlovci, the interplay of the physical and social components of a 
complex network of changes is clearly expressed. Notwithstanding, social activity has 
substantially influenced the formation of the city by creating a spatial framework in 
the form of monumental public buildings. Many activities were transferred from one 
generation to the next so that today the city keeps the characteristics of a center of 
spirituality, education, artistic activity, as well as viticulture.

All the above activities, events, famous people and their works are deeply embed-
ded in the collective memory, the formation of the spirit of place. The Genius Loci is 
most pronounced in the main square, where one of the most powerful symbols of the 
city, the “Four Lions” fountain, is situated.

From the analysis, Karlovci can be classified as a Historic Town and in a con-
densed view, forms a continuum that is specific among Serbian cities, and in which, 
therefore, must be applied specific principles of development,as well as specific 
conservation measures and practices.To date, the activities of urbanistic and herit-
age protection services, together with the local government, have made a significant 
contribution to the practical and theoretical concepts of conservation approach and 
integrative care. These can be used as guidelines for other municipalities on whose 
territories are existing  units that could be classified under the category of Historic 
Town.
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Sl. �. Dve kuće od drvene građe u kojima su vođeni pregovori 
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Sl. �. Kapela Gospe od Mira 

Sl. �. Majska skupština 
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Mitropolit Vikentije Popović Mitropolit Vikentije Jovanović

Patrijarh Josif Rajačić 

Patrijarh Georgije Branković 

Sl. 3. Karlovački arhijereji 
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Sl. �. Ikonostas i svod nad solejom u Sabornoj crkvi 
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Sl. 6. Mape Karlovaca iz 18. veka 
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Sl. 7. Izgled glavnog trga krajem 
  19. veka 

Sl. 8. Arhitekta Vladimir Nikolić 

Sl. 9. Saborna crkva 
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Sl. �0. Zgrada Karlovačke gimnazije i enterijer biblioteke 
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Sl. ��. Centar Karlovaca 
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Sl. ��. Širenje grada u skladu sa morfologijom terena 
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Sl. ��. Česma „Četiri lava” – izvor života 

Sl. �3. Dr Jovan Živanović 



3�

Тема урбане обнове je увек актуелна за струку која се бави урбанистич-
ким планирањем. Нарочито су се у последњој деценији 20. и на почетку 
21. века које су обележиле драматичне промене у друштву, трансформа-
ција привреде коју је пратила како друштвена транзиција тако и вла-
сничка, политичка, демографска, одразиле на лик града и његову урбану 
структуру. Градске структуре су се више или мање успешно трaнсформи-
сале прилагођавајући се променама.

Урбана обнова је приоритет градова и у свету и Европској унији. Све 
значајне повеље (Ванкуверскa 1976.; агендa Хабитат II, Истамбул, 1996.; 
Агенда о урбаној реконструкцији, 1994. САД; Европска урбанистичка 
повеља, Стразбур 1992. година) истичу обнову градова као један од при-
оритетних принципа у управљању и уређењу људских насеља. 

Неки од тринаест основних принципа урбане обнове (Европска урба-
нистичка повеља), који су од посебног значаја за тему рада, односе се на 
урбано-архитектонско наслеђе, партиципацију грађана, урбани менаџ-
мент и урбанистичко планирање.

Посматрајући тенденције у развоју и обнови, данас су градови у 
Европи у петој фази урбанизације1 за коју је карактеристично поновно 
оживљавање као резултат мера реконструкције, обнове и ревитализа-
ције; стари градови, нарочито централна подручја преко којих се гра-
дови идентификују су обновљени. 

Силвија Каценбергер

УРБАНИ РАЗВОЈ И ОБНОВА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 
СА АКЦЕНТОМ НА УСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ГРАДИТЕЉСКОГ 
НАСЛЕЂА (У ДОКУМЕНТИМА УРБАНИСТИЧКОГ 
ПЛАНИРАЊА)
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„Резултати обнове градова су постали мерило успешности управљања 
на локалном па и државном нивоу”.

Европски градови формирају листе својих приоритета - зоне које 
прве треба да буду регенерисане, а формирају се и агенције за урбану 
реконструкцију.2 

Нажалост, градове у Србији су у овом периоду само спорадично 
обележили: урбана обнова, појединачни покушаји реконструкције, бес-
правна изградња, честе измене закона.

Често идеје остају на нивоу планова због економске немоћи иако се 
први пут у Просторном плану Републике Србије из 1996. године појављују 
одреднице које се односе на квалитетнији начин уређења градова. Наро-
чито се истиче неопходност инвестирања у мале и средње градове а да 
у урбанистичким плановима треба „утврдити мере очувања идентитета 
градова , повећање урбане вредности..”.

Урбана обнова просторних културно-историјских целина, нарочито 
историјских градова као што су Сремски Карловци, где заштита урба-
нистичко-архитектонског наслеђа превазилази само посматрање јез-
гра као епицентра његовог развоја него је од значаја за укупни градски 
организам, посебно је осетљива и захтева посебан приступ планирању и 
методологију израде планских докумената. Нарочито данас када се исто-
ријска језгра градова и њихов опстанак доводи у питање. 

Конвенционални приступ да планери у поступку израде планског 
документа „чекају” услове заштите које уграђују у плански документ, 
односно „тражити од планера да идентификују и на карти означе зна-
чајне урбане и просторне елементе наслеђа и онда, у односу на значење 
тих идентификованих елемената, дефинишу прихватљиве оквире раз-
воја..”3 није довољан .

Конвенционални „статички” планови су све више потиснути 
увођењем динамичког процеса планирања које је у стању да обухвати 
све брже промене друштва…4

Појмовно разлучивање урбана обнова – урбана реконструкција 

У свету су у употреби различити појмови5 – термин урбана обнова 
који подразумева шири назив (британски и амерички) за „урбану реконс-
трукцију” је термин који је у употреби код нас. У Британији се користи 
термин „урбана регенерација”.
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Прихватајући терминологију Борислава Стојкова, за највећи део 
грађевинског подручја Сремских Карловаца (подручје историјске мат-
рице) термин урбане обнове, који је у употреби у нашим стручним 
круговима, је одговарајући (подразумева „прилагођавање објекта (или 
града) промењеним социјалним, културним, или економским условима 
не мењајући његове основне физичке особине... Урбана матрица или 
регулација се максимално поштује, постојеће вредности се унапређују, 
што истовремено подразумева и задржавање постојећег социјалног 
миљеа...”6

Међутим, за поједине девастиране делове грађевинског подручја, који 
су претрпели промене урбане структуре у претходном периоду (изградња 
објеката непримерених по форми и архитектури, пословних хала), за 
улазне правце који се налазе на значајним саобраћајним и инфраструк-
турним коридорима, мора се користити и термин урбане реконструкције 
(термин који подразумева да се „постојеће физичко ткиво у већем обиму 
замењује поступком физичке замене старог новим... постојеће прева-
зиђене, застареле или функционално превазиђене физичке структуре” 
се уклањају да би на њиховом месту била изграђена нова „функционално 
адекватнија, технолошка или на други начин унапређена”.

Принципи урбане обнове Сремских Карловаца

Сремски Карловци представљају један од ретких историјских градова7 
са оствареним континуитетом културних, историјских и градитељских 
вредности на простору Републике Србије. У својој дугој историји имали 
су значај као центар културног, просветног и духовног живота Срба, а 
због свог изванредног положаја (Дунав, Фрушка гора) представљају под-
ручје интегралних природних и културних вредности, простор у коме 
су квалитет предела и физичка структура насеља од посебног значаја за 
развој. 

За Сремске Карловце, више него за иједан други град у Србији, може 
се констатовати да урбано наслеђе „...конституише важан и незаменљив 
део урбане стварности која је круцијална за идентитет града и живот и 
рад његових грађана” (Европска урбанистичка повеља ). (Сл. 1)

Поред принципа урбане обнове који се односе на урбанистичко-архи-
тектонско наслеђе (то су: конзервирање урбаног наслеђа захтева доно-
шење правних оквира, одговарајућу политику информисања грађана, 
дефинисање одговарајућих финансијских механизама и партнерства 
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у финансирању, обнову као економски стимуланс, метод за успешну 
економску регенерацију привреде и повећавање атрактивности града) 
неопходно је да „наслеђе постане основни елемент укупног планирања, 
потребно је да буде интегрисано у савремене токове живота становника 
града...”

И нови приступи у третирању историјских урбаних целина у међу-
народном конзерваторском покрету указују да „...будућност архитектон-
ског наслеђа увелико зависи од његове интеграције у контекст људског 
живота и од тежине која му се да у регионалном и градском планирању...” 
(Европска повеља о архитектонском наслеђу из 1975. године).

Сви ови принципи утицали су на то да се методологија планирања 
Сремских Карловаца као заштићеног културно-историјског подручја 
у последњем планском периоду заснива, пре свега, на мерама заштите 
(програма конзервације и ревитализације) које су благовремено укљу-
чене у процес планирања. Последња генерација урбанистичких планова 
која се базира на урбаној и просторној конзервацији представља мирење 
захтева за очувањем културног и градитељског наслеђа са једне стране и 
осталих циљева урбанистичког планирања.

Урбана обнова Сремских Карловаца мора да буде резултат рада 
добро координираних мултидисциплинарних тимова, који поред пла-
нера и конзерватора морају укључити и друге професије (економисте, 
социологе, правнике итд.).

При томе планерске одлуке базирају се на ставу да се не посматрају 
само појединачно заштићени објекти, него на ширем приступу – како 
на сагледавању просторно културно-историјске целине тако и на читав 
градски организам.

Циљ урбане обнове Сремских Карловаца треба да буде унапређење 
квалитета урбаног простора и живота у њему, али са циљем да се не 
угрози, не уништи урбано градитељско наслеђе, односно потребно је 
решити конфликт и успоставити однос између постојеће заштићене 
структуре и нових потреба и захтева имајући у виду чињеницу да град 
није и не сме постати музеј на отвореном. Поред заштите и конзервације, 
програм обнове мора да утврди и рационално коришћење земљишта, 
оживљавање приобаља, подизање квалитета и реконструкцију посто-
јећих и планирање нових зона становања, туризма, угоститељства итд., 
а искуство у градовима Европе је показало да су кључ за успех урбане 
обнове различитост понуде и мешане функције.
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Анализа потенцијала и дефиниција просторних могућности

У поступку урбане обнове од посебног значаја је анализа потенцијала 
и дефиниција просторних могућности града.

Поред валоризације градитељског наслеђа за Сремске Карловце зна-
чајни су и остали ресурси и вредности.

Борислав Стојков то назива „прецизно мерење вредности”8 потребна 
је пажљива анализа вредности, предности у односу на друге градове, али 
и ограничења, па у складу са тим и прилагодити развој тим вредностима, 
односно дефинисати стратегију урбане обнове и њене инструменте, међу 
којима су свакако најзначајнији урбанистички планови.

Предности

Сремски Карловци, историјски град, поседује особине које су га раз-
ликовале од других градова. 

Карактерише га изванредан положај на главном воденом и сувозем-
ном путу, компоненте развоја су вековима биле трговина, производња и 
трговина вином, а посебно значај црквеног седишта Српске православне 
цркве и образовање и култура као директна последица ангажовања 
цркве. Највећи значај су имали у XVIII и првој половини XIX века када 
су били седиште митрополита, касније патријарха Српске православне 
цркве. 

Историјска матрица је урбана структура и морфологија која је сачу-
вана у највећем делу. Може да се прати њен развој, нарочито историјског 
језгра, у континуитету од скоро 300 година, где доминирају појединачно 
заштићени објекти – капитални споменици културе. Карактеришу је још 
испреплетаност садржаја и присуство функција на вишем нивоу, начин 
унутрашње организације, доминантност јавних простора – тргова са 
капиталним објектима.

Карловци су познати по својој силуети, где доминирају црквени 
торњеви и кровови заштићених објеката .

Са створеном изграђеном структуром испреплетане су природне 
вредности – присуство Дунава, богатство зеленила (тргови, Дворска 
башта, карловачке баште), у непосредној близини су заштићени СРП 
Ковиљско-петроварадински рит, обронци Фрушке горе са виноградима 
и манастирима. (Сл. 2, 3)
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У значајне потенцијале насеља спада и могућност да развију и пла-
сирају интегрални туристички производ који треба да буде у складу са 
носећим капацитетом простора, али и са историјским континуитетом 
(културни и верски туризам, манифестациони туризам, пословни тури-
зам, наутички туризам, еко-туризам као и разни облици туризма који 
су везани за специјалне интересе (вински, гастро-туризам, планинарски, 
бициклистички, ђачки и едукативни).

Све то са Карловцима чини недељиву целину и говори о „специфич-
ном урбаном идентитету”.

Ограничења

Одличан положај на значајном саобраћајном правцу и коридору - 
колико је предност толико је и ограничење, утиче на физичку раздвоје-
ност Сремских Карловаца од Дунава. Интензиван саобраћај на држав-
ном путу који је премештен почетком века, сада угрожава градско ткиво, 
животну средину и утиче на непосредну близину заштићеног језгра. 
Грађевинско подручје је угрожено и од високих вода Дунава, као и кли-
зишта и нестабилних терена. (Сл. 4)

Најатрактивније локације (нарочито приобаље Дунава) нарушене су 
неплански грађеним објектима или објектима структуре и архитектуре 
непримерене амбијенту.

Социјални и економски притисци уништавања историјских градова 
присутни у свету, код нас посебно изражени и због економске кризе, 
могу се видети и на подручју Сремских Карловаца.

Неке од последице, као што су неадекватни конзерваторски при-
ступи, недостатак контроле планирања, неодговарајућа и недовољна 
сарадња службе заштите и службе планирања9, можда су били одговорни 
и за изглед Сремских Карловаца у једном дужем периоду. (Сл. 5a, 5б)

Ту су и недовољни финансијски потенцијал општине али и недо-
вољна државна подршка која би морала одговарати значају Сремских 
Карловаца и обухватати озбиљне системске мере.

Изузетно вредан туристички потенцијал није довољно валоризован, 
а целокупна туристичка понуда је сведена на оне туристичке производе 
који су најмање исплативи и не стимулишу даљи развој сектора туризма 
и комплементарних делатности.10
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Урбанистичко планирање на подручју Сремских Карловаца 

Урбанистички планови кључни су за дефинисање начина уређења 
грађевинског подручја Сремских Карловаца.

Институционално планирање присутно је од шездесетих година11 
и од тог времена се у континуитету може пратити развој планерског 
приступа, како према граду као целини тако и према наслеђеној урбаној 
структури.

Међутим, и у ранијим временским периодима доношене су планер-
ске одлуке које су утицале на урбану структуру, као што је утврђивање 
трасе железничке пруге Београд - Будимпешта и измештање главног пута 
из центра града између два светска рата). Изградњом насипа започето је 
регулисање приобалне зоне града и трансформација појединих блокова, 
а коначно је урбанистичка физиономија центра, која је и до данас сачу-
вана, дефинисана крајем XIX и почетком XX века. То је период у коме је 
подигнуто низ црквених грађевина које је пројектовао архитекта Вла-
димир Николић.

Измештање главног пута из центра града између два светска рата 
допринело је да се некада периферна структура градских блокова, пар-
цела и објеката својим наличјем сагледава са главног пута.

Те планерске одлуке могле су и много драматичније да утичу на пре-
ображај форме и лика града, нарочито осамдесетих година.

Урбанистичко планирање временски се може поделити на четири 
периода:

1. период –од шездесетих година до почетка деведесетих
 За овај период су значајни први урбанистички програм из 1969. године, 

први Генерални план из 1980. године и урбанистички планови и пројекти 
рађени за центар града: Детаљна урбанистичка разрада простора старог 
центра – Детаљни урбанистички план (рађен 1982/1983. године, усвојен 
1985. године ) и Урбанистички пројекат усвојен 1989. године. (Сл. 6)

За ове планске документе карактеристично је планирање значајних 
промена урбанистичке структуре, стратегија обнове која подразумева 
замену читавих блокова и изградњу нових физичких структура значај-
них димензија, који знатно одступају од постојећих регулацијa.
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2. период - од почетка деведесетих година отприлике до доношења 
Закона о планирању и изградњи из 2003. године

Овај период је обележило доношење Генералног урбанистичког плана 
(„Службени лист општине Сремски Карловци”, бр. 14/02 и 12/03), процеса 
који је трајао скоро 10 година, а методологија израде планског документа 
три пута је усаглашавана са законом.

Утврђене су намене, циљеви уређења и грађења у светлу, у то време, 
нових услова заштите градитељског наслеђа, а зона заштите je дефини-
сана на основу Одлуке о утврђивању просторно културно-историјске 
целине из 1990. године. Зона заштите је оријентационо обухватала 10 ha.

Овај период je обележило и доношење Закона о обнови културно-
историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца који је 
Скупштина Републике Србије донела 1991. године. Овим Законом, чија 
примена, нажалост, није заживела, утврђени су општи услови за сана-
цију, конзервацију, рестаурацију, ревитализацију и презентацију кул-
турно-историјског наслеђа.

3. период – отприлике између доношења два закона о планирању и 
изградњи из 2003. године и 2009. године

 Обележилa га је израда и доношење десетак урбанистичких пла-
нова, првенствено за просторне целине по ободу грађевинског подручја 
и приобаљу, који су више или мање успешно покушали да реше конф-
ликт – како успоставити однос између постојеће заштићене структуре 
и нових потреба и захтева уз превазилажење низа ограничења и услова 
утврђених у већ превазиђеним решењима планских докумената.

По значају свакако треба издвојити План детаљне регулације Старог 
центра, план чији је поступак израде обележила и паралелна израда мера 
техничке заштите, те се може слободно рећи да је представљао помак ка 
интегративном приступу у планирању и урбаној конзервацији. Процес је 
трајао неколико година а обележила га је сарадња два завода надлежна за 
заштиту споменика културе и урбаниста ЈП „Урбанизам” Завод за урба-
низам Нови Сад, a режими уређења и грађења пажљиво су утврђени у 
складу са мерама техничке заштите. (Сл. 7)

4. период - од 2011. године до данас, период израде Плана генералне 
регулације Сремских Карловаца

С обзиром на то да је Законом о планирању и изградњи прописано да 
се за насеља као што су Сремски Карловци раде планови генералне регу-
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лације, а да је од времена када се приступило изради Генералног плана 
Сремских Карловаца прошло двадесетак година, 2011. године присту-
пило се изради новог урбанистичког плана за грађевинско подручје. 

Тако су данас Сремски Карловци пред доношењем планског документа 
којим треба да се утврди стратегија управљања, заштите, обнове 
и развоја, али је пред планерима и изузетно сложен задатак – да један 
плански документ, који има карактер стратешког, а истовремено има и 
карактер оперативног плана, буде и основ за реализацију, да утврди сва 
техничка, архитектонска, саобраћајна и инфраструктурна решења.

Општи циљеви израде плана генералне регулације 

Базирају се на универзалним принципима урбане обнове а саму 
израду планског документа је обележио изузетно турбулентан период.

И поред јасно успостављених стратешких циљева, било је (и још увек 
је, јер је план у завршној фази израде) веома тешко помирити :

 различите услове и смернице из планова вишег реда (3 просторна 
плана подручја посебне намене: Фрушке горе, СРП Ковиљско–петро-
варадинског рита, Паневропског коридора - Дунава, Просторни план 
општине), услове појединих институција - пре свега оних које се баве 
заштитом непокретних културних добара и заштитом природе; 

 заштиту непокретних културних добара у надлежности два завода 
(Покрајинског и Републичког), последњи период је протекао у знаку 
Одлуке о утврђивању нове просторно културно-историјске целине, 
где још није јасан назив саме целине и њен карактер (шта је целина 
а шта њена заштићена околина), тренутни статус историјског језгра 
итд.;

 последице међународних конвенција, уредби у области заштите при-
роде нпр. о еколошким коридорима, новим стаништима која утичу 
на већ утврђена решења у планским документима донесеним пос-
ледњих неколико година, чији су услови често крути; 

 пројекте на нивоу државе везане за модернизацију, реконструкцију и 
изградњу међународне железничке пруге; 

 нова сазнања и резултате геомеханичких истраживања (Сремске 
Карловце карактеришу клизишта и нестабилни терени) ;

 чињеницу да би требало поштовати и континуитет планске докумен-
тације донесене у претходном периоду и обезбедити правну сигур-
ност грађана итд.
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Посебно треба нагласити да се све дешавало у периоду који су обеле-
жиле честе измене не само Закона о планирању и изградњи већ и остале 
регулативе.

Све то је утицало на утврђивање МЕТОДОЛОГИЈЕ - која је пре 
свега дефинисана у складу са Законом о планирању и изградњи, Пра-
вилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
и праксом ЈП „Урбанизам” у изради оваквих планских докумената, у 
једном интердисциплинарном планерском поступку, где су пред пла-
нерима сложене одлуке како утврдити обим реконструкције и обнове, 
односно како решити конфликт и успоставити однос између постојеће 
заштићене структуре и нових потреба и захтева локалне управе које су 
се нагомилале последњих година (пре свега се односе на промене у кон-
цепту инфраструктуре, промене односа статуса земљишта (површина 
јавне намене), прилагођавање намена у грађевинском подручју новим 
потребама и слично).

Изради планског документа претходила је припрема документаци-
оне основе (фаза Концепта): анализа и преиспитивање просторно план-
ске документације, анализа постојећег стања, сарадња са општинским 
органима задуженим за поједине области и управама и осталим преду-
зећима и организацијама, сарадња са ЦИП-ом, анкетирање корисника 
простора.

Планом се утврђује дугорочна концепција уређења и организације про-
стора и грађења у складу са дефинисаним условима, процењеним потре-
бама и могућностима демографског, економског, привредног и просторног 
развоја, а пошло се од претпоставке да ће се тренд вредновања значаја 
који су Сремски Карловци имали као центар српске духовности и место 
изузетне концентрације вредног урбаног наслеђа, наставити и да ће се 
развој одвијати у условима повољнијим него што су данас.

Развој насеља ће се одвијати у оквиру историјске матрице уз чување 
карактера и идентитета града, културно-историјског и просторног 
амбијента, а његово уређење ће се заснивати на начелу одрживог развоја, 
односно на рационалној организацији простора и усклађивању његовог 
коришћења са могућностима и ограничењима у располагању природним 
и створеним вредностима.

Планирани услови уређења и грађења у оквиру историјске матрице 
прилагођавају се мерама заштите градитељског наслеђа и валоризацији 
објеката која подразумева очување хоризонталне и вертикалне регу-
лације, постојеће парцелације, типолошких карактеристика објеката и 
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њихове организације на парцели. У оквиру просторно културно-исто-
ријске целине и њене заштићене околине треба да се обезбеди заштита, 
очување постојећих вредности градитељске и културне баштине, али и 
унапређење и омогућавање даљег развоја целокупног грађевинског под-
ручја и његове обнове уз обезбеђење следећих циљева :

 да се развој Сремских Карловаца планира уз очување карактера града, 
наслеђеног идентитета, традиције, културно-историјског и природ-
ног амбијента; да се обезбеди ревитализација функција које Сремске 
Карловце чине националним, духовним и културним средиштем, али 
и увођење нових намена које не смеју да разоре постојећу структуру 
старог центра и његову амбијенталност;

 да у планирању нових просторних односа и елемената градске струк-
туре, сви градитељски захвати буду подређени очувању и унапређењу 
карактеристичне слике Сремских Карловаца и допринесу атрактив-
ности, функционалности и квалитету урбаних амбијената, уз чување 
визуелних коридора (силуета) из којих се сагледавају и симболи који 
их идентификују;

 да се обезбеди заштита и унапређење отворених јавних простора: 
мреже јавних зелених површина и културног пејзажа (тргови, скве-
рови, улице, парковске површине, шеталишта, баште и др.);

 да се омогући чување и унапређење природних елемената интегри-
саних у градску структуру, по којима се и препознају амбијенталне 
целине (карактеристике рељефа, зеленило, потоци, природни пеј-
зажи и др.).
Грађевинско подручје Сремских Карловаца налази се у заштитној 

зони Националног парка „Фрушка гора”, на Специјални резерват при-
роде „Ковиљско-петроварадински рит” се наслања део грађевинског под-
ручја (Дунавац). План омогућава како заштиту непокретних културних 
добара, градитељске баштине и амбијената тако и квалитетну трансфор-
мацију простора у циљу његовог унапређења, уобличавања просторних 
целина где је потребно, утврђивање одговарајућих намена, прилагођа-
вајући их новим потребама и захтевима .

Планом генералне регулације ће се утврдити просторно-плански 
услови за:

- Заштиту културних добара
У оквиру грађевинског подручја Сремских Карловаца, старост фонда 

грађевинског наслеђа припада временском распону од око 300 година. 
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На подручју плана, присутна је различита морфологија блокова и 
амбијената (у архитектонском, стилском, композиционом смислу); поје-
дине целине имају одлике како профане тако и сакралне архитектуре 
времена у ком су настале. Централна зона Сремских Карловаца састоји 
се од изузетно вредних објеката па је изражена диспропорција између 
архитектонске монументалности центра и руралних елемената који се 
простиру све до центра.

Поред непокретних културних добра која доминирају у центру као 
појединачно заштићени објекти, под заштитом су и ПКИЦ Старо Језгро 
као и десетак археолошких локалитета.

У поступку доношења је Одлука о утврђивању Сремских Карловаца 
за просторно културно-историјску целину која ће обухватити 87 бло-
кова и 1177 објеката (површине око 79,94 ha), одређена је и заштићена 
околина. На простору од око 120 ha извршена је валоризација објеката 
и утврђене су мере техничке заштите.12 Мере заштите су утврђене као 
опште мере и посебне мере како за објекте тако и за просторе.

Како културно наслеђе представља и развојни ресурс, на основу 
истраживања и валоризације културног наслеђа у Републици Србији13 
које је обавио Републички завод за заштиту споменика културе, предло-
жено је шире сагледавање културног наслеђа у виду културних подручја 
и културних предела (културно-пејзажне целине). 

Сремски Карловци, као одређени простор са већом концентрацијом 
непокретних културних добара која су у територијалном, историјском, 
културном и стилском погледу повезана и чине визуелни и духовни иден-
титет, представљају културно подручје. Ово културно подручје обухвата 
и природне вредности па ће се унутар културног подручја издвојити и 
културни предели. 

Сремски Карловци су и културни предео (културно-пејзажна целина) 
која представља комбиновано деловање природе и човека и обухвата 
већи број споменика културе са непосредном околином. 

- Заштиту природних добара и животне средине
На простору Сремских Карловаца постоји низ заштићених подручја 

и подручја заначајних за очување биолошке разноврсности - седам спо-
меника природе од којих треба издвојити комплекс Дворске баште.

Дунав и његов обални појас са насипом представљају еколошки кори-
дор од међународног значаја а фрушкогорски потоци локалне еколошке 
коридоре.
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Планом је утврђена граница грађевинског подручја 
Грађевинско подручје се шири, пре свега из потребе да се про-

сторна целина грађевинског подручја заокружи и прилагоди трасама 
инфраструктурних коридора као и у циљу дефинисања намена које су 
недостајале (спорт и рекреација, туристичко-угоститељски садржаји, 
површине јавне намене, становање, пословање општине14 итд.) али се 
задржава основна просторна концепција насеља, не мењају се знатно 
важећи урбанистички показатељи.

Извршена је подела простора на целине 
У складу са морфолошким, историјско-амбијенталним, обликовним 

и другим карактеристикама али поштујући и степен започете трансфор-
мације простора. (Сл. 8) 

Утврђена је намена простора
Највећи део простора је намењен становању.
Планирају се два основна облика становања - породично и више-

породично, али специфичност Сремских Карловаца је да је утврђена 
зона традиционалног становања у оквиру историјске матрице која пред-
ставља мешовито становање - породично и вишепородично, што подра-
зумева планирање развијене традиционалне куће у облику атријума или 
полуатријума, традиционалне војвођанска куће, савремене породичне 
куће итд.

У оквиру зона намењених становању омогућава се и развој атипич-
них облика становања (стамбени комплекси, социјално становање, виле, 
летњиковци, сезонско становање и сл.).

Преиспитују се површине намењене за становање по ободу и у складу 
са демографским пројекцијама, а и новим потребама, пренамењују за 
туристичко-угоститељске површине које представљају развојни потен-
цијал и за којима постоји интерес.

Зоне приобаља Дунава, не само значајни спортски, рекреативни и 
туристички потенцијал, представљају просторе ширења садржаја опш-
теградског центра и пословања. Један од планских приоритета у области 
туризма, али и саобраћајне инфраструктуре, је изградња прихватних 
објеката наутичког туризма.

Будући развој, просторни размештај и организација јавних служби 
дефинисаће се не само у складу са одредбама планских докумената ширих 
подручја, потребама развоја насеља него и посебним особеностима. 
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Поред Старог центра, најдрагоценијег простора у Сремским Кар-
ловцима, где је концентрисано највише најзначајнијих и монументалних 
објеката вредног урбаног наслеђа и ванстамбених садржаја (област обра-
зовања, религије, културе, управе), пословних садржаја (угоститељство, 
трговина, занатство, канцеларијско-административни простор) за раз-
вој централних функција планира се зона Новог центра, првенствено за 
садржаје који се не могу уклопити у уситњену структуру Старог центра 
(културно-конгресни центар са изложбеним просторима, хотели, угос-
титељски објекти са смештајним капацитетима, пословни објекти из 
области туризма, банкарства, културе, трговине), а релативно правилно 
на грађевинском подручју се распоређују локални и дисперговани 
центри.

Посебно су пажљиво преиспитане просторне целине и зоне по ободу 
грађевинског подручја, нарочито деградирани простори који се сагледа-
вају са државног пута и приобаља и утврђене намене у складу са пот-
ребама општине и захтевима и иницијативама инвеститора. При томе 
најатрактивније локације (нарочито уз коридор државног пута) плани-
рају се уз поштовање карактера амбијента и насеља. Првенствено се 
зоне (претходном документацијом утврђене као радне зоне) сада плани-
рају за атрактивно пословање 

За ове зоне ће се, поред урбане обнове, применити режим урбане 
реконструкције, с обзиром на њихов карактер.

Обод Сремских Карловаца првенствено се намењује за садржаје 
везане за туризам и угоститељство, отворене спортске терене и мање 
објекте на комплексима прожетим зеленим површинама (мањи поро-
дични хотели, смештајни капацитети (пансиони), угоститељски објекти, 
етно-центри, објекти везани за вински туризам (вински подруми, про-
даја и дегустација) и сл. 

Садржаји спорта и рекреације првенствено се планирају у простор-
ним целинама приобаља, а подразумевају: отворене спортске терене, 
затворене спортске објекте, центар за потребе и развој здравственог 
туризма итд. 

Највећи део ових површина приобаља уређиваће се и решавати у пеј-
зажном слободном стилу, односно максимално ће се користити потен-
цијал природних карактеристика територије.

Утврђени су коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, 
водопривредну и другу инфраструктуру 
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На уређење грађевинског подручја Сремских Карловаца и нова план-
ска решења од највећег утицаја ће бити утврђивање трасе двоколосечне 
пруге за коју се планира реконструкција, модернизација и изградња као 
и утврђивање трасе планиране обилазнице.

Коначно решење планиране пруге (објеката у функцији пруге), мора 
омогућити грађанима несметан и безбедан прилаз обали Дунава уз пош-
товање услова заштите непокретних културних добара, природе и визу-
елног и естетског уклапања планираних инфраструктурних објеката у 
културни пејзаж града.

Утврђен је план регулације површина јавне намене са планом сао-
браћаја и нивелације

Први пут je урађена регулација целокупног грађевинског подручја са 
свим елементима.

Утврђен је начин спровођења плана 
Специфичност планског документа је да се паралелно у спровођењу 

примењују и правила која се односе на неопходна инжењерско-геолошка 
истраживања у зависности од стабилности и носивости терена (у зави-
сности од потребног обима истраживања утврђен је ниво интервенција 
на парцели). 

Утврђена су посебна правила 
Потребно је нагласити увођење посебних правила која ће се утвр-

дити као јединствена за целокупно планско подручје. То се, пре свега, 
односи на правила обликовања која се не утврђују само за зоне заштите и 
историјску матрицу. Облицима кровова, нагибима кровних равни, при-
мењеним кровним покривачем, примењеним материјалима итд. треба да 
постигне успостављање урбаног реда, одговарајући ритам у сагледавању 
силуете и визура. 

У складу са начелима интегративне конзервације15 у заштићеном 
подручју, али и његовој околини, дозволиће се примена и савременог 
архитектонског израза, али под условом да су у потпуности поштовани 
постојећи контекст, пропорције, форме, величине и сразмере. Приме-
ном правила обликовања како простора и објеката под заштитом тако и 
њихове околине, обезбедиће се заштита културног предела и унапређење 
избалансиране слике културног наслеђа и његовог природног окружења. 
(Сл. 9)  
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Планом се утврђује обавеза расписивања урбанистичко-архитек-
тонских конкурса за значајне јавне просторе или се препоручује распи-
сивање архитектонских конкурса за посебно атрактивне локације у циљу 
добијања квалитетних обликовних решења 

Ово су нека од решења која треба да допринесу обликовном и функци-
оналном уобличавању и завршавању започетих процеса трансформације 
просторних целина како Старог центра и зона заштите тако и целина 
по ободу грађевинског подручја. Поред чувања, ревитализације и рекон-
струкције постојећег грађевинског фонда планирају се и режими замене 
објеката без вредности или режим изградње нових објеката савременог 
архитектонског израза уз поштовање контекста.

Закључак 

План генералне регулације је у завршној фази израде и у току је 
његова сложена процедура доношења. Ступањем на снагу овог планског 
документа обезбеђује се један од инструмената у процесу урбане обнове, 
међутим потребно је утврдити и остале инструменте контролисаног раз-
воја и обнове. 

Поред дефинисања урбанистичких услова у процесу урбанистичког 
планирања које обављају компетентни стручњаци и мишљења различи-
тих институција са једне стране, неопходна je и политичка воља у оства-
рењу циљева – дефинисање одговарајуће урбане политике - „политике 
програмирања развоја” Сремских Карловаца као града посебних вред-
ности и значаја.

Ова политика не може да се оствари само ангажовањем општинске 
управе као једног од најзначајнијих актера у том процесу, него је пот-
ребна озбиљнија државна потпора, и то не само декларативна, као што је 
био случај са Законом о обнови културно-историјског наслеђа и подсти-
цању развоја Сремских Карловаца.

Потребна је и примена низа механизама, субвенција, суфинансирања, 
економских мера за изградњу и уређење пре свега јавних површина и 
објеката.

Општинска управа има велику улогу и у артикулисању различитих 
интереса који се преламају у процесу урбане обнове од заштите јавног 
интереса до различитих приватних иницијатива. Нарочито данас, у 
свету тржишног привређивања, ангажовање управе у заштити и одржи-
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вом коришћењу наслеђа је неопходно и у стимулисању становништва за 
улагање у уређење и обнову Сремских Карловаца, проналажењу потен-
цијалних приватних инвеститора или непрофитних организација као 
партнера у случајевима када држава није у стању да интервенише. Зна-
чајна је и едукативна улога управе у развијању свести грађана о значају 
наслеђа као развојног ресурса.

И како је констатовано поводом израде Урбанистичког пројекта за 
један други историјски град Пераст16, а могла би да се направи паралела, 
нека овај план генералне регулације буде добар разлог и повод за успо-
стављање нове политике управљања наслеђем и урбаном обновом. Пос-
тупак и методологија израде планског документа представља и пример 
једног савременијег приступа, правовременог интегрисања мера заштите 
градитељског наслеђа у процес урбанистичког планирања у складу са 
међународним конзерваторским политикама.

Аутор: Силвија Каценбергер, дипл. инж. арх. 
  ЈП „Урбанизам”, Завод за урбанизам Нови Сад, Нови Сад, Србија, 
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Silvija Kacenberger

URBAN DEVELOPMENT AND RENEWAL OF SREMSKI KARLOVCI 
WITH THE EMPHASIS ON THE REQUIREMENTS FOR PROTECTION  
OF ARCHITECTURAL HERITAGE (FOUND IN URBAN PLANNING DOCUMENTS)

SUMMARY

The aim of the urban renewal of Sremski Karlovci should be the improvement 
of urban space and urban life quality,  not jeopardizing and not damaging valuable 
urban architectural heritage. By means of an interdisciplinary planning procedure it 
is necessary to determine the scope of reconstruction and renewal, bearing in mind 
the fact that the town is not and should  not become an open-air museum. 

The Genaral Regulation Plan (adoption of the plan is in progress) defines the long-
term concept of planning, organization of space and construction. The development of 
the settlement is planned within the historical matrix, preserving the character and the 
identity of the city, as well as  cultural and historical milieu.

Keywords: urban renewal, planning methodology in cultural and historical 
heritage areas, analysis of spatial potentials of the city, aims of general regulation 
plan development, requirements for protection of architectural heritage, definiton of 
urban policy, role of the local administration and the government in the protection 
and sustainable use of heritage. 
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Очување историјских градова, као посебне врсте наслеђа, одувек 
се суочавало са проблемом дефинисања промена у контексту урбане 
конзервације, још више са њиховим интерпретирањем. Тај проблем се 
нарочито актуелизује у 21. веку у коме урбана конзервација добија при-
мат над осталим гранама дисциплине, пре свега, као последица глобалног 
процеса који је довео до тога да у овом веку више од половине човечанс-
тва живи у градовима. Према подацима УН тај број ће се још увећавати 
и предвиђа се да ће до 2050. године три четвртине светске популације 
живети у градовима који постају најзначајније окружење људи. Чиње-
ница да велики део тог окружења поседује ресурсе наслеђа, као што су 
историјски градови, намеће проблем њиховог очувања као један од при-
оритета модерне конзервације.

Проблем очувања историјских градова и савремена 
међународна доктрина 

Готово пола века, од 70-их година прошлог века до данас, међународна 
доктрина интензивно се бави проблемом очувања историјских градова. 
Велики број међународних докумената, повеља и препорука ICOMOS-а 
и UNESCO-а, насталих у том периоду, развијао се у правцу дефинисања 
политика и методологија за очување историјских градова. Проблемски 
повезани, надовезују се једни на друге, ажурирају и допуњују претходне 

Бранка Шекарић 

ОЧУВАЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА У 21. ВЕКУ
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и, у целини посматрано, још увек представљају референтне стандарде и 
принципе за очување ове врсте наслеђа. 

Два документа која су настала у Години европског архитектонског 
наслеђа, 1975. године, Амстердамска декларација и Европска повеља о 
архитектонском наслеђу1 упућују на историјско урбано наслеђе као 
кључну компоненту свих конзерваторских политика и  иницирају читав 
корпус докумената који ће наредних деценија усмеравати очување ове 
врсте наслеђа. У том смислу, нарочито ће се издвојити Препорука о очу-
вању и савременој улози историјских подручја,2 која је усвојена у Најро-
бију 1976, чији се садржај и данас  сматра незаобилазним у кључним 
питањима урбане конзервације јер успоставља неке важне дефиниције 
и смернице које ће утицати или се чак и преузимати у каснијим доку-
ментима у материји. Осим што дефинише историјска подручја,3 у дефи-
ницију историјских подручја укључује и историјске градове4 и истиче 
потребу да „свако историјско подручје и његово окружење треба пос-
матрати у њиховој целовитости, као кохерентну целину“,5 Препорука 
јасно указује на опасности и претње које угрожавају историјско урбано 
наслеђе, од стереотипности и деперсонализације6 до изговора експанзије 
или модернизације7 и предлаже „да би се ова незаменљива добра сачувала 
од опасности погоршања или чак потпуног уништења којима су изло-
жени, свака држава треба да усвоји, као хитно, свеобухватне и енергичне 
политике заштите и ревитализације историјских подручја и њиховог 
окружења, као део националног, регионалног или локалног планирања“.

Полазећи од чињенице да су многи историјски градови и урбана 
подручја данас угрожени, физички деградирани, оштећени или чак уни-
штени, суочени са драматичном ситуацијом која често изазива непов-
ратне културне, социјалне, чак економске губитке, ICOMOS је на Гене-
ралној скупштини у Вашингтону 1987. усвојио Повељу о конзервацији 
историјских градова и урбаних подручја, познатију као Вашингтонска 
повеља.8 Текст овог документа ослања се на Препоруку из Најробија, 
дефинише принципе, циљеве и методе потребне за конзервацију исто-
ријских градова и урбаних подручја указујући на квалитете који треба да 
сачувају карактер историјског града, наглашавајући да би „свака претња 
овим квалитетима“ историјског града или урбаног подручја „компроми-
товала аутентичност историјског града или урбаног подручја“.9 

Краковска повеља, Принципи за конзервацију и рестаурацију гради-
тељског наслеђа, из 2000,10 представља један од конструктивнијих доку-
мента чија се „употребљивост“ у великој мери доказује у пракси. Настала 
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као резултат Међународне конференције о конзервацији „Краков 2000“, 
са почетном идејом ажурирања циљева Венецијанске повеље на прелазу 
у нови миленијум, издвојила је историјске градове као „део универзалног 
наслеђа“ које треба посматрати као „целину са структурама, просто-
рима и људским факторима, наравно у процесу континуиране еволуције 
и промена.“11 Tакође је упутила на значај рестаураторског пројекта који 
треба да „предвиди управљање променама, поред провере одрживости 
одабраних опција, повезујући питања наслеђа са социјалним и економс-
ким аспектима“12 и указала на значај менаџмент плана у управљању про-
менама, трансформацијама и развојем историјских градова.13 

Иако се у првом реду односи на историјске градове који су уписани 
или номиновани за упис на Листу Светске баштине или на веће градове 
који у оквиру својих урбаних подручја имају споменике или споменичке 
целине на Листи Светске баштине, Бечки меморандум из 2005, бави се 
укупним урбаним пејзажом и у оквиру њега – живим историјским гра-
дом – чији су аутентичност и интегритет одређени различитим факто-
рима који не смеју бити компромитовани.14 Документ је додатно добио 
на значају увођењем смерница за конзерваторски менаџмент и смерница 
за урбани развој, наглашавајући да „квалитетан менаџмент историјс-
ког урбаног пејзажа има за циљ трајно очување и побољшање простор-
них, функционалних и пројектованих вредности. У том смислу, посебан 
нагласак се ставља на контекстуализацију савремене архитектуре у 
историјском урбаном пејзажу и студије процене културног или визуелног 
утицаја, које треба да прате предлоге за савремене интервенције“.15 

Две генералне скупштине ICOMOS-а, 2005. и 2008. године, иако су 
биле начелно посвећене питањима модерне интерпретације вредности 
наслеђа уопште, у контексту претњи које настају услед убрзаног развоја 
у многим деловима света, посредно су укључиле тему историјског града 
кроз „положај“ и „дух места“ који су акцентовани у завршним докумен-
тима: Ксиан Декларацији о конзервацији положаја структура, локација и 
подручја са наслеђем (2005) и Декларација о очувању духа места (2008).16

Нови приступи који су се развијали у првој деценији 21. века на међу-
народном нивоу ишли су у правцу редефинисања циљева, процеса и 
вредности у урбаној конзервацији и постепеног обликовања нове пара-
дигме. У контексту изазова са којима се суочава урбано наслеђе у новом 
веку, на самом почетку његове друге деценије, 2011, настају три важна 
документа:
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Препорука о историјском урбаном пејзажу, усвојена 10. новембра 
2011. године на Генералној конференцији UNESCO-а.17 На трагу све акту-
елнијих дебата које се баве проблемима наслеђа које још нема правни 
статус, овај документ препознаје важност укључивања концепта исто-
ријског урбаног пејзажа у одржавање вредности историјских градова 
уопште, не само оних уписаних на Листу и у том смислу представља под-
стицај развоју одговарајућег планирања и управљања за контролу оних 
простора са наслеђем које је изван зоне заштите или које још нема правни 
статус. Све постојеће конвенције, препоруке и повеље које се баве очу-
вањем историјских урбаних простора, Препорука сматра и даље валид-
ним, али због промењених услова у којима историјски градови постају 
предмет развојних притисака и нових изазова у савременим друштвима, 
идентификује одређени број специфичних претњи њиховом  очувању и 
обезбеђује опште принципе, политике и смернице за суочавање са так-
вим изазовима.18 

Париска декларација о наслеђу као покретачу развоја, завршни доку-
мент 17. Генералне скупштине ICOMOS-а (2011), дала је значајан допри-
нос разматрању односа између наслеђа и развоја уопште, третирајући 
ефекте глобализације кроз различите аспекте развоја и њиховог утицаја 
на вредности, идентитете и културне разноликости материјалног и нема-
теријалног наслеђа. Декларација наглашава значај наслеђа за регионални 
развој, економију, туризам и различите носиоце интереса, залаже се за 
контролисани урбани развој, одржавање, рестаурацију и ревитализа-
цију историјских градова и историјских подручја, као и прилагођавање 
намена и функција постојећим историјским грађевинама, а не обрнуто.19 

На истој линији ажурирања постојећег корпуса референтних доку-
мената и осавремењивања приступа, Међународни научни комитет за 
историјске градове и села ICOMOS-а (CIVIH) формулисао је Принципе 
из Валете о очувању и управљању историјским градовима и урбаним под-
ручјима, који су усвојени на 17. Генералној скупштини ICOMOS-а, 2011. 
године у Паризу.20 Уочавајући промене са којима се суочава човечанс-
тво у 21. веку, као и „значајну еволуцију дефиниција и методологија које 
се тичу очувања и управљања историјским градовима и урбаним под-
ручјима“, CIVIH наглашава да је „главни циљ документа да предложи 
принципе и стратегије које би могле да се примене на сваку интервенцију 
у историјским градовима и урбаним подручјима. Ови принципи и стра-
тегије имају за циљ да очувају  вредности историјских градова и њихових 
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положаја, као и њихову интеграцију у друштвени, културни и економски 
живот нашег времена“.21 

Претње и ризици

Увидом у најзначајнија међународна документа која су од 70-их година 
прошлог века успостављала стандарде и принципе урбане конзервације, 
постаје јасно колико је тема очувања историјских градова била и колико 
је још увек присутна у међународном конзерваторском покрету и про-
мишљању урбане конзервације. 

Реч је о веома јасним принципима: историјски град је резултат 
дугог динамичког процеса историјске стратификације и не треба да се 
посматра као „музеј“, већ као живи организам који може да се прила-
годи потребама савременог живота. Конзерваторски посао односи се 
на форме града, као што су морфолошка ткива, типологије, материјали, 
волумени, али и на урбане функције, становање, прилагођавање намена 
или коришћења променама које намећу друштвене трансформације. 
Ови принципи су и даље валидни, они су присутни у урбанистичким и 
конзерваторским политикама, али се у исто време поставља питање: да 
ли су они данас у стању да одговоре на изазове савременог друштва и да 
ли се могу сматрати довољним за очување историјских градова у 21. веку. 
Преовлађујуће мишљење да се и даље морају сматрати неопходним али 
не и довољним, нарочито је актуелизовано у првој деценији 21. века када 
су UNESCO и друге професионалне организације отвориле расправу о 
принципима урбане конзервације који су успостављени у претходних 
пола века, са намером да провере њихову одрживост у односу на иза-
зове глобализације. Иако је расправа и ревизија ових принципа још у 
току, нека важна становишта покренута су у најновијим документима и 
декларацијама. 

Промене

Постоји општа сагласност да су историјски градови предмет конти-
нуираних промена, које утичу на све елементе града, природне, људске, 
материјалне и нематеријалне, и да се конзервација, као дисциплина која 
се бави њиховим очувањем, одувек суочава са  проблемом интерпрета-
ције промена, које, када се њима управља на одговарајући начин, могу 
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представљати могућност да се побољша квалитет историјских градова, 
на основу њихових историјских карактеристика.22 Постоји, међутим, 
тенденција да се и саме промене, социјалне, економске и физичке, виде 
као промена вредности које треба сачувати. У таквој интерпретацији, 
конзерваторски принципи и њихова примена у пракси не дају увек адек-
ватан одговор на дефинисање граница промене која би била прихватљива 
и таква  процена често се доноси ad hoc и субјективно. 

У настојању да развије и успостави стандарде урбане конзервације, 
међународни конзерваторски покрет уводи појам спољних и унут-
рашњих снага промена које утичу на очување урбаног наслеђа. Оне су 
резултат процеса глобализације који је побољшањем саобраћаја, кому-
никација и информационих технологија приближио људе, различита 
места и културе. Дефинишу се у виду шест феномена, од који пет долази 
изван области урбане конзервације, а један проистиче из саме урбане 
конзервације. Као феномени спољних промена које су битне за очување 
историјских градова, наводе се:
	 Експоненцијално повећање урбанизације на глобалном нивоу; 
	 Пораст бриге за окружење и одрживост урбаног развоја;
	 Угроженост историјских градова у односу на утицај климатских 

промена;
	 Промењена улога историјских градова, као последица либерализације 

тржишта, децентрализације и приватизације, као нових покретача 
развоја;

	 Масовни туризам као једна од највећих индустрија у свету.
 Као феномен унутрашње снаге промена, узима се:
	 Шире схватање концепта културног наслеђа, укључујући и саму 

суштину „урбаног стања“ у односу на вредности урбаног наслеђа које 
треба да буде заштићено.
Иако се чини да су ови феномени лакше уочљиви у већим историјс-

ким градовима, историјским метрополама посебно, не може се негирати 
њихово присуство и у мањим историјским градовима. Питање урба-
ног развоја и модернизације историјских градова у контексту очувања 
вредности историјског наслеђа актуелно је у развијеним земљама као и у 
земљама у развоју, на свим континентима. Оно дотиче градове на Листи 
Светске баштине, оне које имају правни статус на националнoм нивоу, 
али и оне који немају правни статус али поседују вредности наслеђа, што 
све више постаје предмет дебата на интернационалном нивоу под пој-
мом тзв. незаштићеног наслеђа. 
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Бројни извештаји о стању конзервације историјских градова широм 
света, поред, условно речено, општих ризика који су настали као после-
дица притисака урбанизације, промена намена историјских грађевина, 
неадекватних решења саобраћаја, утицаја атмосферских загађења и 
туристичке експанзије, указују и на повећане штетне утицаје неадекват-
них развојних или инвестиционих пројеката, инфраструктурних проје-
ката, често непримереног увођења нове архитектуре и високих грађевина 
или пројеката мега звезда у историјском контексту, као и непомирљиве 
ставове различитих носилаца интереса, готово увек на штету вредности 
наслеђа. 

Вредности, процена и очување вредности

Полазећи од чињенице да се у самој суштини заштите или очувања 
наслеђа налази процена његове вредности, логично је поставити питање 
шта су вредности наслеђа у историјском граду и како се оне процењују, 
интерпретирају у суочавању са изазовима промена. У случају историјс-
ких градова процена вредности је знатно комплекснија с обзиром да се 
ради о динамичким просторима који се развијају током времена. То су 
разлози који и разматрање идентификације аутентичности и интегри-
тета историјских градова чини много сложенијим у односу на друге 
врсте наслеђа. 

Број историјских градова и историјских подручја на Листи Светске 
баштине повећава се из године у годину.23 Према Конвенцији из 1972, 
историјски градови сврставали су се у „групу грађевина“ које због своје 
архитектуре, хомогености или положаја у пејзажу поседују изузетну уни-
верзалну вредност. Они могу бити ненасељене археолошке локације или 
ненасељени историјски градови који настављају да се развијају и мењају. 
У почетку, они су били „статични“ и питање аутентичности и интегри-
тета односило се на релативно непромењену ситуацију. Касније, у вези са 
живим заједницама које су морале да се суочавају са захтевима живота, 
историјски градови су трпели промене и због тога постајали „динамични“. 
Јасно је да конзервација/очување и управљање таквим просторима пос-
тавља различите и бројне проблеме. Модерна конзервација-рестаурација 
дефинише се као критички процес који почиње препознавањем ресурса 
наслеђа и његовог значаја. Идентификација вредности ресурса који је у 
питању представља фундаментални део овог процеса. Вредности ће се 
разликовати од једног ресурса до другог и од једног временског периода 
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до другог. Отуда није довољно заснивати конзервацију једног историјс-
ког града само на „установљеним принципима“, већ је неопходно препоз-
навање његовог специфичног ресурса и његове вредности, увек изнова 
када се започиње конзерваторски процес. Ово препознавање представља, 
такође, основу за процес мониторинга. 

Вредности једног историјског града тесно су повезане са дефини-
сањем аутентичности и интегритета тог града; недостатак или губљење 
једног или другог доводи до смањења  вредности ресурса наслеђа у 
целини. Појам аутентичности може да се посматра у односу на значење 
и квалитет историјског града који је у питању и може се односити на три 
различита аспекта:

 Креативно-иновативни аспект људске активности;
 Историјско-документарни доказ такве активности;
 Социјално-културни услови заједнице која ствара релевантне 

вредности.
Први аспект односи се на форму и квалитет пројектовања у урбаном 

простору, архитектуру и техничке карактеристике. Други, на историч-
ност урбане градње у односу на време и значајне периоде градње, трећи 
на социјално-културне услове заједнице и њихове мотиве за одржавање 
или промене традиционалне градње или коришћења земље. У сваком слу-
чају, процена аутентичности треба да буде заснована на избалансираној 
процени свих релевантних параметара, као што су пројектовање/дизајн, 
материјали, израда, положај, као и традиција, употребе и функције. 

Услов интегритета у односу на историјске градове нужно се односи 
на стање које је стечено током времена, више него на стање целовитости/
потпуности као у случају појединачних објеката или природних ресурса, 
иако постоје сличности у дефиницијама. У том смислу, чак и археолошка 
локација са рушевинама може да има интегритет. Може се такође гово-
рити и о визуелном интегритету, структуралном интегритету и функци-
оналном интегритету историјских градова. Визуелни интегритет одно-
сио би се на критичку процену естетских квалитета историјског града 
посматраних у његовом контексту,  структурални интегритет на односе 
његових различитих компонената/делова у односу на њихову функци-
оналну или историјску интеракцију (као што су грађевине, парцеле, 
улице, канали, вртови), док би се функционални интегритет односио 
на критичку процену одговарајућих употреба/намена и функционалне 
односе у оквиру историјског града и његових саставних делова – такође 
и на однос са структуралним интегритетом. Нагласак у дефинисању 
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аутентичности и интегритета неког историјског града може варирати у 
зависности од историјских услова и стања одређеног историјског града 
и његовог значаја. Када је цео град типичан за одређени период или кул-
туру и када, углавном, није претрпео промене током развоја, аутентич-
ност и интегритет се везују за то посебно историјско стање. Када се град 
развијао у карактеристичним правцима и када је при томе сачувао про-
сторно уређење и структуре типичне за узастопне фазе у његовој исто-
рији, нагласак на процени аутентичности и интегритета односи се на 
динамику његовог развоја као и на различите фазе. Можда је најчешћи 
пример историјских градова у којима „преживи“ историјски центар који 
је окружен простором који се развијао у савременом правцу. Такви су, на 
пример, градови који упућују на прединдустријску фазу града и односе 
се на историјске градове који су још или су били окружени зидовима. 
Понекад су само сачувани  њихови ограничени простори или делови и 
они представљају значајно сведочанство некадашње целине које заслу-
жује дужну пажњу.

Док главна референца у односу на аутентичност историјских урба-
них простора може бити материјална истинитост урбане градње (грађе-
вине, улице, канали, мостови, вртови, итд.), значајан свеобухватан план 
урбаног дизајна имао би знатну тежину у процени која се доводи у везу 
са контекстом. У случају градова који су наставили да се развијају током 
времена, идентификација аутентичности и интегритета знатно је комп-
лекснија и почива на процени различитих фаза повезаних са савреме-
ним елементима, културним пејзажем чији део представља и функцијама 
данашње заједнице. У случајевима када су само делови историјског 
града сачувани, идентификација аутентичности ограничиће се на про-
сторе који су у питању, док ће се услов интегритета разматрати у оквиру 
целине. 

Континуиране промене у простору окружења историјских градова 
намећу притиске који могу имати значајан утицај на аутентичност и 
интегритет историјске градње. У случају археолошких локација вред-
ности се углавном односе на физички ресурс у оквиру контекста. У исто-
ријским градовима, међутим, посебно живим градовима, тај процес је 
много компликованији јер он укључује савремене намене/коришћења и 
функције и суочава се са различитим тешкоћама, у распону од уважа-
вања потреба становништва до проблема одржавања и конзервације. 

Ако је опште прихваћено да је урбано наслеђе хумани и социјални 
културни елеменат који иде даље од статичког појма „групе грађевина“, 
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да градови сведоче да акумулација култура и традиција, препозната као 
таква у њиховој разноликости, представља основу за вредности наслеђа 
у градовима и подручјима које је ова култура створила и које користи, 
онда вредности урбаног наслеђа у историјским градовима морају бити 
јасно идентификоване, валоризоване и коришћене за дефинисање раз-
војних стратегија и политика, са сродним програмима и активностима.  

Вредности урбаног наслеђа односе се на изграђене и неизграђене 
просторе у историјским градовима, на њихове формалне функције и 
неформалне употребе, од стране становника заједнице и посетилаца. С 
обзиром на то да се историјски градови састоје од материјалних и нема-
теријалних елемената, онда и њихове вредности подлежу истој подели. 
Отуда се одређене вредности везују за материјалне елементе, као што 
су „урбане структуре, архитектонске елементе, пејзаже унутар и око 
ограда, археолошке остатке, панораме, силуете, визуре и знамените 
локације.“24 Друга врста вредности везује се за нематеријалне елементе, 
који „укључују активности симболичких и историјских функција, кул-
турне обичаје, традиције, сећања и културне референце који конститу-
ишу суштину њихових историјских вредности.“25 

Важна одредница сваке културе, па и урбане културе, је дух места. 
Осећање места, дух места или genius loci издвојен од духовних и симбо-
личких значења која је имао у историји, данас је поједностављен и ближи 
је карактеру или квалитету места, како га доживи или осети посетилац. 
Дефинише се као „целина материјалних и нематеријалних  елемената, 
физичких и духовних, који подручју дају његов посебан идентитет, зна-
чење, осећања и тајанственост. Дух ствара простор, а истовремено 
простор гради и структурира тај дух.“26 

Очување историјских градова подразумева интервенције које треба 
да гарантују поштовање материјалних и нематеријалних вредности 
наслеђа. У том процесу,  дефинисање, идентификовање и валориза-
ција вредности представља део посла у којем струка најлакше постиже 
сагласност. Проблеми настају код интерпретације вредности, јер интер-
претација вредности треба да усмери, поткрепи и оправда одлучивање. 
У идеалним околностима и етички утемељеној конзерваторској пракси 
и у овој фази не би требало да има дисонантних тонова. А има их, по 
правилу, када различити интереси руководе одлучивањем. Тада долази 
до различитих интерпретација, чак реинтерпретација вредности, са пре-
васходним циљем да се формулише „стручно“ образложење унапред 
дефинисаној одлуци.    
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Закључна разматрања

У еволуцији концепта модерне конзервације, прва деценија овог века 
представљала је прекретницу у области урбане конзервације. С једне 
стране, направљена је ревизија и оцена ставова на којима је успостављена 
и у оквиру којих је функционисала политика урбане конзервације у про-
теклих пола века. У исто време, суочавање са изазовима глобализације 
отворило је бројна питања о будућности урбане конзервације и правцима 
у којима ће се очување урбаног наслеђа одвијати у 21. веку, којим ће, по 
предвиђањима, доминирати градски живот, град бити центар социјалних 
и просторних политика, а историјски град имати изузетно важну улогу, 
као израз историје и место меморије, као пример просторног квалитета, 
као језгро процеса одрживог развоја и покретач економског развоја.

Полемика која је покренута на глобалном нивоу, у оквиру ICOMOS-а, 
2009. године, на тему конзервације и развоја, која разматра однос два, на 
први поглед, контрадикторна појма као што су конзервација или очу-
вање затеченог стања и развој, који је синоним за промену, у великој 
мери дотиче и проблем очувања и будућности историјских градова. Да се 
ради о значајној иницијативи сведочи изузетно велики број дебата које 
су у току, на националном и интернационалном нивоу.27 

Почетна идеја истраживања питања промене и континуитета у 
конзервацији споменика и споменичких целина, стављањем у фокус 
традиционалног схватања конзервације и суочавања са изазовима раз-
воја у 21. веку, у смислу преласка са класичне парадигме конзервације 
у ширем смислу, на конзервацију која би укључила управљање проме-
нама, са циљем идентификовања нових парадигми и процеса, довела 
је до сужавања теме и поларизације ставова између „управљања про-
менама“ и „толеранцијом за промене“.28 Међутим, у делу међународног 
покрета који је успео да избегне заузимање позиција између ових ставова 
и задржи расправу у оквиру почетне теме, актуелна  расправа издваја 
неколико праваца истраживања, који се у неким деловима укрштају:

 Истраживање у оквирима „лимита прихватљиве промене“ која је још 
увек у оквирима традиције доктрине урбане конзервације и трагање 
за артикулисанијим „читањем“ односа између вредности које треба 
да буду сачуване и конзервације њихових физичких елемената.

 Изучавање урбане конзервације као процеса одрживог за животну 
средину са циљем да се истакне вредност наслеђене урбане градње 
као саставни део одрживог урбаног управљања.
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 Истраживање у области нових интерпретација наслеђа, које укључују 
модерну и савремену креативност, као и нематеријалне димензије 
наслеђа.

 Истраживање у области интегрисања процеса управљања/менаџмента 
историјским и модерним подручјима и укључивање компоненти 
природног наслеђа у процесе планирања.

 Ојачавање и оснаживање учешћа локалних заједница у идентификацији 
и очувању вредности наслеђа, у оквиру отвореног и демократског 
процеса. 
Сматра се да ови правци истраживања дају важну нову основу урба-

ној конзервацији, у смислу да ће у наредним годинама можда довести 
и до њеног новог концепта. Извесно је, међутим, да ће он и даље бити 
заснован на принципу трансмисије вредности урбаног наслеђа будућим 
генерацијама, али ће такође обухватити и друге циљеве и амбиције.

Циљ таквог промишљања иде изван ограничења постојећих дефини-
ција традиционалног историјског града и обухвата питања која су од фун-
даменталног значаја за будућност урбаног наслеђа, као што су: одржи-
вост, мобилност и миграције, квалитет живота, значење места, социјална 
равнотежа и једнакост, културна креативност, технолошке иновације и 
економске могућности. У ствари, тема историјског града добила је нове 
карактеристике које ће се још више развијати у будућности, а које се 
морају разумети ако желимо да нађемо адекватне одговоре. Постало је 
јасно да промене, без обзира што су непредвидљиве, морају да се узму у 
обзир уколико желимо да конзервацију историјских градова преведемо 
на следећи ниво. Повољне или не, демографског, културног или климатс-
ког порекла, оне су постале моћна снага и битан фактор који ће условља-
вати и усмеравати конзервацију историјских градова у 21. веку. Отуда 
ће свака квалитетна стратегија очувања историјских градова морати да 
укључи антиципирање промена и дугорочно управљање њима. План 
управљања историјским градом, добро „осмишљен према типу и карак-
теристикама сваког појединачног историјског града и урбаног подручја 
и њиховог културног контекста“,29 за сада се види као најефикасније 
средство конзерваторских политика и пракси које теже да контролишу 
и умање неповољне утицаје промена у историјским градовима и очувају 
их за будућност.  

С обзиром да поседују бројне особине које карактеришу данашњи 
концепт одрживог града, Међународни научни комитет ICOMOS-а 
(CIVIH) верује да историјски градови могу послужити као извор инспи-
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рација за дефинисање политика одрживог урбаног развоја.30 Међутим, да 
би се они, као ресурс наслеђа, сачували у 21. веку и дозволили да њихове 
вредности буду преношене и откриване кроз процес културног контину-
итета, битно је обратити пажњу на неколико кључних питања: 

 Однос између очувања и развоја историјског града, којим мора да се 
управља на начин који је компатибилан са принципима конзервације, 
у коме развој треба да се претвори у фактор подршке конзервацији;

 Увођење дефиниције „историјског урбаног пејзажа“, као предмета 
конзерваторске политике, иновативног концепта који у простор 
урбане политике уводи концепт историјског пејзажа као подстицај 
развоју одговарајућег планирања и средстава управљања за контролу 
незаштићене територије;

 Увођење савремене архитектуре у историјски урбани простор уз 
вођење рачуна о историјском континуитету, физичком и социјално-
културном контексту, као и визуелном интегритету места, не 
подлежући искушењима, данас изузетно јаке „иконичке“ и ауто-
референтне архитектуре, која је више инспирисана пројектовањем 
него физичким контекстом историјског града. 
Издвојена су само нека питања, најзначајнија за очување историјс-

ких градова, која се данас налазе у средишту дебата међународне зајед-
нице, стручних институција, међувладиних и невладиних организација. 
Несумњива комплексност глобалне ситуације са којом се суочавају исто-
ријски градови захтева даље разматрање ових питања, како би њихово 
решавање допринело очувању историјских градова и њиховом бољем 
интегрисању у друштвени, културни и економски живот 21. века. 

Аутор: Бранка Шекарић, дипл. историчар уметности конзерватор, 
саветник, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 
Република Србија, e-mail: branka.sekaric@yuheritage.com







 �  Година Европског архитектонског наслеђа, као иницијатива Савета Европе, 
имала је веома значајну улогу у буђењу свести о вредностима градитељског 
наслеђа у градовима. Циљ ове иницијативе био је да пробуди веће интересовање 
за архитектонско наслеђе и очување карактера старих градова и села дајући 
историјским грађевинама нову улогу у савременом друштву. The Declaration of 
Amsterdam, настала као резултат Конгреса о архитектонском наслеђу одржаног од 
21. до 25. октобра 1975. године у Амстердаму; The European Charter of the Architectural 
Heritage, усвојена на Савету Европе, октобра 1975. 
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 �  Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas, 
усвојена на Генералној конференцији UNESCO-а, на деветнаестој седници, одржаној 
у Најробију, од 26. октобра до 30. новембра 1976.

 3  „Да су историјска подручја део свакодневног окружења људских бића свуда, да она 
представљају живо присуство прошлости која их је формирала, да она обезбеђују 
разноврсност у животној позадини која треба да одговара различитости друштва 
и да радећи тако добијају у вредности и стичу додатну људску димензију.“

 �  (а) „Историјска и архитектонска (укључујући и вернакуларна) подручја“ значе 
неку групу грађевина, структура и отворених простора, укључујући археолошке 
и палеонтолошке локације, које чине људска насеља у урбаном или руралном 
окружењу, чије су кохезија и вредност препознате са археолошког, архитектонског, 
историјског, праисторијског, естетског или друштвено-културног становишта. 
Међу овим „подручјима“, која су веома различита по својој природи, могуће је 
разликовати „посебно“ следеће: праисторијске локације, историјске градове, старе 
градске четврти, села и засеоке, као и хомогене монументалне групе, при чему се 
подразумева да они по правилу треба да се брижљиво чувају у непромењеном стању“. 

 �  „Свако историјско подручје и његово окружење треба посматрати у њиховој 
целовитости, као кохерентну целину“ чији баланс и специфична природа зависе од 
спајања делова од којих се састоји и која укључује људске активности као што су 
грађевине, просторне организације и окружење. Сви валидни елементи, укључујући 
људске активности, ма како скромне, тако имају значај у односу на целину која се не 
сме занемарити.“

 6  „Имајући у виду да у суочавању са опасностима стереотипа и деперсонализације, 
овај живи доказ минулих времена од виталног је значаја за човечанство и народе 
који у њему налазе и израз њиховог начина живота и један од темеља њиховог 
идентитета“.

 7  „Констатујући да је широм света, под изговором експанзије или модернизације, 
рушења неупућена у оно што се руши и нерационалне и неприкладне реконструкције 
проузрокују озбиљну штету на овом историјском наслеђу“. 

 8  Повеља о конзервацији историјских градова и урбаних подручја (Вашингтонска 
повеља, 1987), Модерна конзервација 2, Национални комитет ICOMOS Србија 
(Београд 2014), 265–267.

 9  Исто, 266.
 �0  Краковска повеља 2000, Принципи за конзервацију и рестаурацију градитељског 

наслеђа,  Модерна конзервација 2, Национални комитет ICOMOS Србија (Београд 
2014), 269–273. 

 ��  Исто, чл. 8, 271.
 ��  Исто, 271.
 �3  Исто, чл. 11. „Управљање динамичном променом, трансформацијом и развојем 

историјских градова и културним наслеђем уопште састоји се од одговарајућих 
прописа, прављења избора и резултата мониторинга. Као битан део овог процеса, 
неопходно је идентификовати ризике, предвидети одговарајуће системе превенције 
и направити планове за хитне акције. Културни туризам, поред својих позитивних 
аспеката за локалну економију, треба посматрати као такав ризик. Пажњу такође 
треба посветити оптимизацији текућих трошкова.“ 
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 ��  Бечки меморандум, Принципи и циљеви, чл. 14, Модерна конзервација 1, 
Национални комитет ICOMOS Србија (Београд 2013), 245.

 ��  Исто, чл. 29, 246.
 �6  Ксиан декларација о конзервацији положаја структура, целина и подручја наслеђа, 

Модерна конзервација 2, Национални комитет ICOMOS Србија (Београд 2014), 
275–278; Декларација из Квебека о очувању духа места, Модерна конзервација 2, 
Национални комитет ICOMOS Србија (Београд 2014), 279–281. 

 �7  Препорука о историјском урбаном пејзажу, са речником и дефиницијама, Модерна 
конзервација 1, Национални комитет ICOMOS Србија (Београд 2013), 247–253.

 �8  Исто, чл. 14, 249.
 �9  Paris Declaration on Heritage as a Driver of Development, ICOMOS XVII General 

Assembly, Paris 2011.
 �0  Принципи из Валете за очување и управљање историјским градовима и урбаним 

подручјима, Модерна конзервација 2, Национални комитет ICOMOS Србија 
(Београд 2014), 283–291.

 ��  Исто, Преамбула, 284.
 ��  Исто, 285.
 �3  Према подацима Центра за Светску баштину из 2011. године, на Листи Светске 

баштине је тада било уписано 260 историјских градова и 360 локација са урбаним 
подручјима.

 ��  Принципи, Дефиниције, 284
 ��  Исто.
 �6  Исто, 285. Дефиниција у Принципима из Валете ослања се на ширу дефиницију коју 

доноси документ под називом Декларација из Квебека о очувању духа места, 2008, 
који је у целости посвећен теми очувања духа места. 

 �7  Araoz, G. Protecting Heritage Places under the New Heritage Paradigm & Defining its 
Tolerance for Change: A Challenge for ICOMOS, La Valletta, Malta 2009. 

 �8  У интервјуу за други број Модерне конзервације, на питање о односу конзервације 
и развоја и заузимања ставова између позиција „управљања променама“ и 
„толеранцијом за промене“, проф. др Тодор Крстев дефинише свој став на следећи 
начин: „Пре би требало да говоримо о толерантном управљању променама, које је 
резултат промена у свету и споменуте еволуције у приступу културном наслеђу. То 
се посебно тиче историјског града који концентрише последице те еволуције, и то: 
прихватање концепта историјског урбаног пејзажа са специфичним духом датог 
места; развијање метода интегративне конзервације; усавршавање инструмената за 
очување наслеђа и система управљања; улога  савремене контекстуалне архитектуре. 
На тој основи испољава се квалитет културног наслеђа као ресурса за квалитет 
живота и одрживи развој, посебно у случајевима живих, динамичних историјских 
градова. За њих је веома важно да постигну оптималну равнотежу између очувања 
и развоја са кључном улогом развојних планова.“ у: Модерна конзервација 2, 
Национални комитет ICOMOS Србија (Београд 2014), 257.  

 �9  Принципи, 291.
 30  Historic Cities and Sustainable Urban Development Policies, Valetta Position Paper of the 

ICOMOS International Committee on Historic Towns and Villages, Malta, 10. April 2010. 
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Branka Šekarić

PRESERVATION OF HISTORICAL TOWNS IN THE 21st CENTURY

SUMMARY
Preservation of historical towns as a special kind of heritage has always faced 

the problem of defining changes in the context of urban conservation, even more 
so with their interpretation. This problem has become particularly pronounced in 
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the 21st century with urban conservation gaining supremacy over the other fields of 
the discipline, above all as a result of global processes that led to the fact that in this 
century more than half of human population lives in cities. According to the UN data 
this figure will be increasing further and there are some projections that 75% of the 
world’s population will be living in cities that are becoming the most important hu-
man environment by 2050. The fact that a large part of that environment has heritage 
resources such as historic towns imposes the challenge of their preservation as one of 
the priorities of modern conservation.

Almost half a century, since the 1970s to the present, the international doctrine 
has been dealing intensively with the problem of preservation of the historic towns. 
A large number of international documents, charters and recommendations of 
ICOMOS and UNESCO, developed in that period, still represent the reference stand-
ards and principles for the conservation of this kind of heritage. Even the current 
debate on the issue of conservation and development and position between “manage-
ment of changes” and “tolerance for changes”, initiated by ICOMOS in 2009,  deals 
with the problems of preserving historic towns to a great extent.

In the introductory part the paper deals with the challenges of preservation of the 
historic towns through a theoretical framework that offers contemporary interna-
tional doctrine. Reviewing the most important international documents that have 
established standards and principles of urban conservation since the 1970s, the paper 
highlights how the issue of preservation of historic towns has been and how much 
is still present in the international conservation movement and rethinking of urban 
conservation. New approaches that have been developed at the international level in 
the first decade of the 21st century have been moving towards in redefining the goals, 
processes and values in urban conservation and the gradual formation of a new 
paradigm.

The following part is dedicated to the threats and risks facing the historic towns 
in the 21st century, with a special emphasis on the interpretation of changes and val-
ues in the context of the historical town. Having in mind that the assessment of value 
is in the very essence of the preservation or conservation of all types of heritage, it is 
logical to question what the heritage in the historic town are and how they could be 
evaluated and interpreted in facing the challenges of change. In the case of historic 
towns the evaluation is much more complex issue because the town is a dynamic area 
that develops over time. Therefore the identification and consideration of authentic-
ity and integrity of historic towns is more demanding than for other types of heritage. 
There is a general agreement that historical towns are subject to continuous changes 
that affect all elements of the town, the natural, human, material and immaterial, and 
that conservation as a discipline that deals with their conservation, has always faced 
the problem of interpretation of changes, which, when they are managed appropri-
ately, can represent an opportunity to improve the quality of historical towns, based 
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on their historical characteristics. Although it seems that these phenomena are more 
visible in the larger historical towns, cities, historical metropolises in particular, one 
can not deny their presence and the smaller historic towns. The issue of urban de-
velopment and modernization of the historic towns in the context of preserving the 
heritage value exists in developed countries as well in the developing countries or in 
countries in transition, on all continents. It affects the historical towns on the World 
Heritage List, the ones that have the legal status at national level, but also those who 
have no legal status but have heritage values, the issue which is increasingly becom-
ing the subject of a debate at the international level under the so-called notion of 
unprotected heritage. A numerous reports on the state of conservation of historical 
towns worldwide, besides these “general” risks incurred as a result of pressure of 
urbanization, changing the use of historic buildings, inadequate traffic solutions, the 
impact of atmospheric pollution and the expansion of tourism, indicates the in-
creased harmful impacts or inadequate development investment projects, infrastruc-
ture projects and introduction of new and often inappropriate architecture and high 
buildings or projects of mega star in the historical context, as well as the irreconcil-
able positions of various stakeholders, almost always directed to the detriment of the 
value of heritage. 

In the concluding remarks the management of historic towns is advocated for, 
as the most effective conservation policies and practices in the preservation of the 
authenticity and integrity of historic towns in the 21st century. Thus each quality strat-
egy of preserving historical towns needs to enable anticipating change and long-term 
management plan, well “designed according to the type and characteristics of each of 
the historical town and urban areas and their cultural context,” with clear defined ob-
jectives towards control and reducing the adverse impact of changes in historic towns 
and preserving them for the future. Due to possess several traits that characterize to-
day’s concept of a sustainable town, International Scientific Committee of ICOMOS 
(CIVIH) believes that historical towns could serve as a source of inspiration for the 
definition of sustainable urban development. However, in order to preserve them as a 
heritage resource in the 21st century and to allow that their values could be transmit-
ted and revealed through a process of cultural continuity, it is important to pay atten-
tion to a few key questions, such as: the relationship between the historic town and 
development, introduction of the concept of HUL, introduction of modern architec-
ture in the historic context. The paper points out just some of the questions, the most 
important for the preservation of historic towns, which are actually in the center of 
the debate of the international community, professional institutions, intergovern-
mental and nongovernmental organizations. The undoubted complexity of the global 
situation faced by historic towns requires its further consideration in order that the 
solution contributes to the preservation of historic towns and their better integration 
into the social, cultural and economic life of the 21st century.
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Through the case study of the town of Mantua, the paper aims to show 
the effective impact of an application-oriented theoretical approach that starts 
from strategic design to draw a multi-scalar framework of actions to enhance 
local resources and increase cultural and landscape values in historic towns of 
small and medium dimension.

Operative scenario

Small and medium historic towns are emblematic element of the com-
plex network of heritage pieces that built the cultural values and identity of 
every Country. Emblematic because their values is related to a sensitive bal-
ance among different tangible and intangible elements, natural and artificial 
component, also related to different scale of impact and perception. But his-
toric towns are also dynamic systems continuously subjected to internal and 
external actions that, if not controlled and driven, tend to erode their cultural 
values. Not correct anthropic actions compromise landscape and the deli-
cate equilibrium between natural and artificial elements. Moreover small and 
medium historic towns present a physical structure with an ancient historic 
center, a surrounding buffer zone and peri-urban areas that together build the 
local identity in which high qualified natural resources are often strictly related 
to significant historic built heritage. But in the last years phenomena like sealed 
soil, industrial expansion, increasing of logistic infrastructures, brownfield 
sites, crises of traditional agricultural activity have completed changed the sys-
tems historic center / surrounding territory.

In particular, the elements that influence mainly the quality of an historic 
town can be synthesize in three topic related to three different methodological 
approaches:

PhD Elena Mussinelli, PhD Andrea Tartaglia 

THE ARCHITECTURAL TECHNOLOGY DESIGN APPROACH 
FOR THE ENHANCEMENT OF HISTORIC CITIES. 
A STRATEGIC PROPOSAL FOR THE UNESCO TOWN 
OF MANTUA.
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 the character itself of the built elements of the historic town. The historic 
built environment, as we perceive it, is usually due to the presence of mon-
umental elements or of aggregations of constructions and interventions 
that transfer a clear image of an architectural period or of a stratification 
of different cultures. Single buildings, sequences of constructions, monu-
ments are considered as objects of significance just for their image. Res-
toration is specifically focused on this topic, fostering a regulatory frame 
mainly focused on the preservation of the objects as individual elements 
that have a cultural value by themselves;

  the accessibility, use and social role of heritage. Heritage maintains its values 
only if it goes on in being part of the social life of a place. Many examples of 
touristic museification of historic centers have shown the risk of an aban-
doning by the local population with a symmetrical process of forcing of its 
cultural value. Integrated conservation and management have stressed the 
importance of the role of heritage inside the social and economic system 
that characterizes a territory. Heritage is not simply hosted by a commu-
nity but it must be part of it. Economic development is strictly related to 
an effective accessibility of the cultural and environmental patrimony and 
the continuous updating of heritage’s uses is a way to bring up to date also 
its values;

  the relation of the historic center with the surrounding environment and 
landscape (rural and natural landscape). This is a specific topic that involves 
small and medium towns in which there is a direct connection between 
inside and outside, town and territory, urban life and agricultural activi-
ties, environmental and cultural heritage. This is often in opposition to 
the traditional segmented and specialized regulation systems and design 
models for landscape and built heritage. In particular built heritage is con-
sidered as composed by singularities independent from the surrounding 
landscape. As well as, landscape is too often interpreted as an aesthetic 
category different from the ecological environment and they are subjected 
to different policies of protection and usability. Multi-scalar environmen-
tal design by the management of the continuity of the cultural values of 
the landscape from the peri-urban areas to the historic center represents 
an effective way to foster a correct communication of the local identity 
and to enhance the resources. Built heritage, landscape and environmental 
resources are part of a synergic system which defines the local identity and 
values.
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Methodological approach

In this scenario, the sustainability of the interventions on cultural and envi-
ronmental heritage and the correct management of local resources need a mul-
tidisciplinary and multi-scalar approach. An efficient decision process in heri-
tage enhancement is connected with the construction of a systemic framework 
of interpretation of a multi level system (Van Gigch, Rosvall, Lagerqvist, 1996), 
as well as a subsequent systemic framework of actions and projects. Nowadays 
it is shared that politics and interventions must be “place-based because the 
nature of social exclusion and the effectiveness of any intervention to combat 
this are influenced by the ‘place’ in which a person happens to live… How-
ever, the circumstances and well-being of individuals are also influenced by 
the wider territorial community with which they interact, including its natural 
and cultural resources and public institutions” (Barca 2009, p.32). As well as, 
the analysis models must be place-based to cope with the complexity of reality 
(Sholz, Tietje, 2002; Yin, 2009). Consequently, the combination of qualitative 
and quantitative data is more and more essential to acquire an organic under-
standing of local phenomena and problems and to design a consistent answer 
to them. 

Pieces of heritage are emblematic elements because they do not have 
boundaries with the symbolic and physical contexts that themselves contrib-
utes to constitute. Thus it is necessary a multi-scalar approach that overpasses 
physical or administrative boundaries, pushing the attention on tangible 
objects and sites, to foster an approach focused on problems and goals.

It is important to stress that the attempt of defying new methodologies to 
read the reality starts in sectors related to environment and technology. This 
is because they are structured to cope “with complex, multi-scale and multi-
layered systems, and to include knowledge from a broad scope of disciplines” 
(Scholz et al., 2006, p. 227).

In fact, Architectural Technology Design aims to express a “multidisci-
plinary intelligence” to control the design processes but also to manage the 
cultural, environmental, regulatory and procedural variables of the social 
economic context and landscape (Vittoria, 2008). It works on “a synthetic 
approach that amalgamates aspects and concepts from different disciplines” 
(Adger et al., 2003, p. 1097). Starting from Pierluigi Spadolini, that introduced 
the idea of “open conservation” as a method to overpass the division among all 
the specialist tools and models (Spadolini, 1992), architectural technology sci-
entific sector, by the tool of environmental design, has gathered a wide experi-
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ence of territorial implementation with regard to landscape, environmental, 
accessibility and social economic development especially in sensitive areas 
with regard to the cultural and ecosystemic profile. This founding the design 
activity in “a scenario as exhaustive as possible ... providing a strategic frame-
work for individual project actions that cannot disregard a ‘knowledge’ of its 
‘impact’ on the different components of environmental, economic and social 
issues” (Forlani, Mastrolonardo, 2014, p. 194). 

Practical and social implications

Starting from this assumption every design activity begins from an ‘aim 
focused analysis’ of the context to define a strategic systemic scenario in which 
organizing a series of synergic actions, projects and interventions. The defini-
tion of the strategic view is a necessary step to place every actions and decision 
inside a wider frame able to multiply the impact of every specific intervention. 
These strategic framework must overpass disciplinary segmentation, special-
ism and administrative boundaries (Mussinelli 2014). But, on the opposite, it 
must respect Regional and local programming regulatory documents, regula-
tions and also it has to guarantee an economic and social sustainability. More-
over, as far as it is possible, the definition of the single actions should consider 
the direct involvement and participation of local community both in the deci-
sional process and in the realizing/managing one.

In this way it is possible to obtain an high level of feasibility and sustain-
ability (Tartaglia, 2013), also producing a long period impact from the eco-
nomic and social points of view.

The multi-scalar approach merges physical interventions, educative activi-
ties and usability actions producing a continuous enhancement process that 
involves cultural heritage, landscapes, ecosystemic and environmental sys-
tems, social and economic structures. 

This place based approach considers the local community not only as sig-
nificant beneficiary of the interventions, but also proactive part in their defini-
tion, realization and management.

The case study of Mantua

During the last fifteen years, a group of researchers of Laboratorio TE.M.A.1 
(Politecnico di Milano) has developed a deep knowledge of the territory of 
Mantua supporting the public administration in designing intervention and 
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actions for the enhancement of its resources. In particular the recent activ-
ity of multi-scalar environmental design has been focused on the so called 
“South Gate”: the part of the territory that, starting from the historic center 
(Unesco site) and passing through a buffer zone characterized by the presence 
of cultural heritage elements (Palazzo Te), of impacting infrastructures (the 
railway), of leisure activities (the stadium), of residential areas (also of strati-
fied social housing), it opens toward the agricultural territory that has given 
prosperity to the town of Mantua.

To implement the accessibility, use and social role of heritage, to enhance 
the continuity of the landscape and the environmental contents from the his-
toric center to the peri-urban areas, and to foster a shared local identity, a 
coordinated succession of activities and projects has been developed and 
experimented. These interventions were drawn inside a strategic framework 
that respected the programming and planning institutional tools, the local and 
national regulation, but also was coherent with the local pushes toward a sus-
tainable social and economic development.

It has been necessary to identify a new functional role for the historic cen-
ter of the town. This was possible through the project “Commerce and town 
of culture” (funded by the local Chamber of Commerce) which major aim was 
to define new systems for the commercial offers re-creating a natural com-
mercial center using as a stage the historic centre and cultural heritage. After 
that, to implement the accessibility and usability of the public spaces in the 
historic center, was started the project “(O)URS 2.0 – Our Regeneration Urban 
Square 2.0” (funded by Cariplo Bank Foundation). This project has searched 
the urban regeneration by the material and immaterial enhancement of pub-
lic spaces with the direct participation of the local community. In particular, 
also through on site activities and meeting the people was involved in identify 
the most interesting and not-recognizable public space in the historic centre, 
in proposing new function and social role for them but also in defining also 
what the single citizen was available to do by him/herself to obtain the desired 
result.

The next step was to act on the buffer zone confirming and implementing 
its role not only of protection of the Unesco site, but mainly as connector to 
the peri-urban natural/agricultural environment. In particular this was done 
in a design workshop for PhD candidates, supported by Laboratorio TE.M.A. 
and coordinated by international experts2. In this transition area between the 
historic city and the rural landscape where cultural, environmental and social 
heritage meet, the activities were focused on building strategies to enhance the 
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complexity of the relational system to generate a positive impact on the usabil-
ity, environmental quality, and economic system of the town. With layered 
and progressive interventions it would be possible to create new perceptive 
and physical connections through the railway (at the moment a real barrier), 
creating new uses of open spaces, stressing not perceived paths toward the 
lakes and the natural environment (Mincio Park), and using abandoned spaces 
to foster a generational renewal and appropriation of the ground level of the 
town. Nonetheless this area is characterised by the presence of a social housing 
heritage related to an important historical moment (the Istrian exodus), and 
the degradation of the built facilities it is strictly related to the lost of an impor-
tant historical heritage. For this reason the actions foreseen for the buffer zone 
include the requalification of this built patrimony. The major aim of the inter-
vention for the buffer zone is to qualify the landscape also realizing new levels 
and ways of accessibility and usability.

To rebuilt the material and immaterial continuity between the historic 
centre and is wide agricultural territory, it is necessary to activate a process of 
repossessing of this wide area. For this reason has been activated the project 
“CamminAmbiente” (Walk in the Environment) inside the wider plan “Culture 
as a common heritage. Shared promotion for the development of the cultural 
and touristic identity of the Mantua territory” (funded by Province of Mantua, 
Chamber of Commerce and Cariplo Bank Foundation). This project consisted 
in a series of guided walks through the peri-urban areas (agricultural lands, 
forest, and humid areas) and educative actions, organised also for specific age 
groups, in which local population rediscovered the richness of their territory, 
also being informed about historical events, scientific knowledge, traditional 
experiences and usability opportunities.

Final Remarks

The positive experience of Mantua, still in progress, stresses as multi-scalar 
environmental design cannot be limited into a punctual action, but it is a pro-
cess of designing and managing of the transformation which should involve 
different specialism and operative tools. The qualification of landscape and 
environment necessary foresees also a cultural and physical repossession of 
the territories and spaces by the local communities. New uses, social and eco-
nomic activities, wide accessibility, the knowledge of the heritage are inescap-
able elements to foster the maintenance and qualification of the values of the 
landscape. Of course this is possible not only through data and analysis, but 
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multi-scalar environmental design must produce an anticipative and predic-
tive view of feasible scenarios able also to recompose, aggregate and lead a 
series of spontaneous processes always present in the territories and pushed by 
local social and economic forces. 
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PhD Elena Mussinelli, PhD Andrea Tartaglia

THE ARCHITECTURAL TECHNOLOGY DESIGN APPROACH FOR THE 
ENHANCEMENT OF HISTORIC CITIES. A STRATEGIC PROPOSAL 
FOR THE UNESCO TOWN OF MANTUA.

SUMMARY

Historic Cities are dynamic systems continuously subjected to internal and exter-
nal actions that tend to erode their cultural values. Moreover small and medium his-
toric towns present a physical structure with an ancient historic center, a surrounding 
buffer zone and peri-urban areas that together build the contemporary local identity. 
In this scenario, the sustainability of the interventions on cultural and environmental 
heritage and the correct management of local resources need a multidisciplinary and 
multi-scalar approach. This approach overpass physical or administrative bounda-
ries, and pushes the attention on tangible objects and sites, to foster a model focused 
on problems and goals.

A group of researchers of Laboratorio TE.M.A. (Politecnico di Milano) has 
developed an application-oriented theoretical approach to design strategic views to 
enhance local resources and increase cultural and landscape values in historic towns 
of small and medium dimension. This model has been applied also to the town of 
Mantua, and this case study is described in the paper.
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Fig. �a. Project “(O)URS 2.0 – Our Regeneration Urban Square 2.0” - public areas involved 
in project OURS2.0 



9�

Fig. �b. Project “(O)URS 2.0 – Our Regeneration Urban Square 2.0” - participative actions 
for project OURS2.0 for Piazza D’Arco 
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Fig. �. Synthesis of the actions for the buffer zone. 
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Fig. 3. Project “CamminAmbiente”.  
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3. KONCEPTI I MODELI ZAŠTITE    
 ISTORIJSKIH GRADOVA
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Zaštita istorijskih, arheoloških, arhitektonskih, umetničkih i sa stanovišta 
istorije umetnosti vrednih gradova, kvartova, trgova i ulica, je naročito 
problematična za institucije, ustanove zaštite i delatnike u zaštiti spomenika 
kulture. Bila bi problematična čak i u slučaju da, nezavisno od materijalno-
ekonomskih prilika, vlasničkih, investitorskih i spekulantskih namera ili 
službene i (kulturno)političke volje, zanemarujući suparničke odnose u struci, 
treba samo formulisati stavove sa aspekta struke, zaštite spomenika kulture, 
recimo na jednom konferencijskom stručnom i/ili naučnom skupu/save-
tovanju. Stoga, i te kako treba obratiti pažnju na rešenja koja su u vremenu 
i prostoru već realizovana, i osmotriti ih kritičko-analitičkim okom. Čak i u 
slučaju da proučavanje mnogih primera u praksi pre podseća na pohođenje 
pakla, negoli na doživljaj postizanja vrhunca u struci.

Primeri grada Pečuja u Mađarskoj, posmatrača obogaćuju interesant-
nim doživljajima. U Pečuju dolaze do izražaja brojne koncepcije u zaštiti 
spomenika kulture, grad bismo mogli okarakterisati i kao riznicu realizovanih 
koncepata zaštite spomenika kulture: skoro da ne postoji shvatanje i metod 
zaštite spomenika kulture koji se u proteklim decenijama ovde nisu pojavili. 
Na primer, od rekonstruktivno-reprezentativnih poduhvata koji su se pojav-
ljivali u raznim epohama (ponudu zorno ilustruje obnova katedrale krajem 
XIX veka i zgrada tzv. Srednjovekovnog univerziteta koja je završena prošle 
godine), do minimalističkih graditeljskih rešenja (počevši od lođe koja je 
napravljena od opeke starog lapidarijuma, podignute u blizini zapadnog 
pročelja katedrale sve do zgrade Katedralnog muzeja), ili pokušaja da se fiksira 
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izgled arheološkog „polja ruševina” (prezentacija ostataka nekadašnjih uzdig-
nutih delova starohrišćanskog mauzoleja u jami iskopavanja) – ovde se mogu 
naći veoma različita rešenja. Uz malo preterivanja: shvatanja glavnih epoha 
zaštite spomenika kulture u Mađarskoj bismo mogli ilustrovati i isključivo 
primerima iz Pečuja. Obnova biskupske katedrale krajem XIX veka sa nam-
erom rekonstrukcije i reprezentacije se lepo uklapa u niz poduhvata velike 
rekonstrukcije tog doba od Budima do Košica i Hunedoare, a srodni primeri 
univerzitetske rekonstrukcije u bliskoj prošlosti se protežu od Estergoma do 
Diošđera, lapidarijumska lođa od opeke je par onoj koja je 1930-ih godina 
podignuta u Sekešfehervaru, Katedralni muzej je relativno bez srodnika, dok 
se analogije za prezentaciju polja ruševina iz poslednje trećine XX veka mogu 
naći na mnogim mestima.

Povremeno su se i u Pečuju pitali: kakav izgled grada i ulica treba sačuvati? 
Da li pored ili umesto očuvanja, može ili treba da se učini vidljivim ono što je 
već propalo, ili se treba držati nasleđa ranijih vekova? Da li i u gradnji možemo 
biti (dostojni) naslednici ranijih neimara grada, ili nam pripada samo uloga 
naslednika koji čuvaju nasleđe? Da li se kao novi element izgleda grada mogu 
izneti na površinu starohrišćanski spomenici? A srednjovekovni? Da li se 
novim građevinama – bili oni npr. muzeji – sme promeniti sadašnji izgled 
ulica/grada? Na ova pitanja su se i u Pečuju našli različiti odgovori, ne samo s 
vremena na vreme, nego i u bliskim epohama. Principa primarnosti originala 
(sa aspekta istorije, nauke o izvorima, arheologije,  umetnosti, estetike itd.) se 
ni ovde nisu često pridržavali.

U daljem tekstu bih želeo da istaknem dva od spomenutih pečujskih pri-
mera: jedan s kraja XIX i jedan s kraja XX veka. Primer s kraja XIX veka je 
pečujska biskupska katedrala, a drugi su ranohrišćanski spomenici organi-
zovani oko ranohrišćanske nekropole Cella septichora i u vezi s njom Kat-
edralni muzej. Matrica grada se nije promenila, ali izgled grada je svakako 
modifikovan u oba slučaja, iako samo u detaljima.

Grad XXI veka je istorijski deo nasledio onako kako ga je ostavila prekret-
nica vekova XIX–XX: matrica ulica i trgova istorijskog dela skoro da je 
nedirnuta, velika većina zgrada i danas postoji. Stanovnici Pečuja na prelazu 
vekova i u doba secesije se ni danas ne bi izgubili u svom gradu, pa im ni 
prepoznavanje njihovih bivših kuća ne bi bio problem. Istorijski deo grada 
je izbegao pustošenja svetskih ratova koja su se „koristila” i za uklanjanje 
tragova prošlosti. Ovde nisu sprovedene ni težnje negiranja prošlosti/moderni-
zacije (veliki poduhvati sa ciljem izgradnje grada su ovde primenjeni „izvan 
zidina”), radije su sprovođeni principi i zvanični propisi zaštite spomenika 
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kulture. Istovremeno, pažnju službe zaštite je privukla pre svega spoznaja, ne 
o nasleđu prekretnice vekova, nego – zahvaljujući arheološkim iskopavanjima 
i sačuvanim interpretacijama koje su potvrdile znanje zasnovano na tradiciji 
– da je struktura istorijskog dela grada mnogo starija, te da nije diskutabilno 
ni to, da i među sačuvanim zgradama postoji veliki broj onih koji ne samo da 
potiču iz ranijih epoha, nego su još uvek u istom stanju. Pečuj nije bio tako 
bogat da bi avenijama i vencima mogao da modernizuje strukturu starog grada 
(postoje samo pokušaji da se uklone gradske zidine i prošire ulice). Glavne crte 
strukture istorijskog dela Pečuja nisu rezultat barokne obnove posle vladavine 
Turaka, nego su još srednjovekovnog porekla, čak određena rešenja imaju veze 
sa prethodnim rimskim gradom, na šta – ako i ne postoje prikazi i tradicije 
– upućuju arheološka istraživanja i još više, sačuvani spomenici.

Starija prošlost grada se u Pečuju može sagledati ne samo u arheološkim 
nalazima nagomilanim u muzejskim depoima i vitrinama, što je karakteristično 
za mnoga druga naselja Mađarske, nego i u građevinskim spomenicima, pa 
čak i u određenim crtama strukture grada koje se vezuju za starohrišćansku 
prošlost. Tokom vekova su doduše tragovi rimskog i starohrišćanskog grada 
Sopianae većim delom izbrisani. Ipak,  ranohrišćanska nekropola je ostavila 
trag u strukturi grada koji je vidljiv i danas, a nekadašnje mesto postojanja je 
imalo značajan uticaj i kasnije. Izbor mesta za podizanje građevina srednjove-
kovne biskupije (oko 1009) nije mogao biti nezavisan od istorijskih događaja 
koji su mu prethodili, prostornih odnosa prethodnog grada, rimske Sopianae, 
a pre svega mesta ranohrišćanskog groblja. Ranohrišćanska prošlost je bila 
odlučujuća ne samo prilikom određivanja mesta biskupskog sedišta i obliko-
vanja Katedralnog trga u srednjem veku, nego posredno i kod barokne obnove 
posle vremena Turaka, i direktnije prilikom sadašnje izgradnje. 

Navedeno dolazi do izražaja na primeru katedrale, nijansirano i pružajući 
dodatne informacije. Naša epoha je i ovu građevinu nasledila u stanju u kakvom 
je bila krajem XIX veka. Tokom XX veka se njen izgled ni zbog potrebe ni 
zbog ideologije nije menjao. Građevina je sada trobrodna bazilika sa tri apside 
raščlanjena stupcima, bez svodova, sa petobrodnom kriptom i izdignutim 
svetilištem, bočnim kapelama, na zapadnoj strani galerijom za orgulje, četiri 
ugaona zvonika, pročeljima sa slepim arkadama i patuljastim  galerijama. 
Bazilika je pozicionirana prema istoku: njen glavni portal gleda na zapad. To, 
međutim, nije glavni pravac prilaza katedrali, nego južni koji je okrenut gradu: 
ispred građevine se na toj strani proteže prostran i reprezentativno oblikovan 
trg. Današnje stanje građevine je rezultat restauracije sprovedene osamde-
setih godina XIX veka: građevina iz srednjeg veka je tada takoreći očišćena od 
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gotičko-romantičnih dodataka iz ranog XIX veka i tragova barokne obnove 
posle vladavine Turaka, i statički je osigurana. Biskup Nandor Dulanski 
(Dulánszky Nándor), koji je inicirao da se katedrala obnovi i koji ju je osveštao 
1891. godine, je evidentno imao nameru da joj vrati prvobitni sjaj. Za njega 
nije bilo pitanje da postoji period/doba/stanje građevine koje se može smatrati 
originalnim i kojem se može/treba vratiti. Rezultat njegovih napora je taj da je 
građevina zaista postala sjajna – bogato okićena freskama, kipovima, delima 
zlatarske umetnosti, ali je originalnost uglavnom izgubila – samo se o kripti 
može reći da je originalna, ne samo prema graditeljskim rešenjima, prostornim 
efektima i glavnim oblicima, nego i po materijalu. Uopšte nije diskutabilno 
da građevina u sadašnjem stanju nema puno veze sa romanikom, i da se pre 
može oceniti da je interpretacija romanike na način kako su je videli biskup i 
arhitekta iz Beča Fridrih fon Šmit (Friedrich von Schmidt). Može se postaviti 
pitanje: da li je publici XXI veka važno da se zaštiti interpretacija romanike, ili 
bi bilo važnije da se otkriju, zaštite, restauriraju, rekonstruišu i prezentuju orig-
inalna rešenja koja su još (eventualno) sačuvana? Za službu zaštite spomenika 
kulture možda nije sporno da stanje građevine s kraja XIX veka zbog svoje 
originalnosti zaslužuje zaštitu nepromenljivosti, ovaj period građevine se ne 
sme dirati – nije sporno da je npr. originalnost oslikane drvene tavanice iz 
XIX veka preče, nego rekonstrukcija gotičkih svodova koji su sačuvani samo u 
fragmentima. U slučaju drugačijeg pristupa pojavio bi se problem kako da se 
to uradi: poigravanjem mogućnostima prezentacije ranijih perioda metodom 
restauracije ili rekonstrukcije; traženjem i prikazivanjem detalja koji su „origi-
nalniji” od originalnih, pa makar samo u fragmentima, ili rekonstrukcijom 
detalja koji ni u fragmentima ne postoje, što nikako ne bi značilo da je postig-
nuta  autentičnost. Kripta katedrale u Pečuju svedoči da ova pitanja, ako i ne 
na nivo teorije (tj.: na nivou konferencijskih predavanja i publikacija valori-
zovanih merilima stručne javnosti), ali na nivou prakse, mogu da se pojave. Sa 
jedne konzole na severnom zidu kripte, koja drži noseći luk svoda, je nedavno 
odstranjena ukrasna boja iz XIX veka, da bi se ispitalo u kojoj meri su motivi 
slika i kompozicija promenili proporcije izgleda originalne konzole. Kao i 
to, kakav estetski utisak ima konzola u prvobitnom, originalnom stanju, bez 
bojadisanja iz XIX veka, i da li se može restaurisati originalno stanje konzole. 
Takođe, u kripti nalazimo primer i za ideju rekonstrukcije. Naime, nadgrobni 
spomenik pesnika-biskupa Janusa Panoniusa (Janus Pannonius), koji je tu 
postavljen nedavno, sadrži (već) i elemente rekonstrukcije koji naravno nisu u 
skladu sa strukturom građevine.
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Kako u starijoj stručnoj literaturi, tako i u novijim arheološkim istraživanjima 
(doduše „samo” radarskim) postoje pretpostavke o starohrišćanskim vezama 
kripte. Potonje su pokazale da ispod srednjeg broda kripte postoje ostaci zidova 
koji su mogli pripadati i nekoj grobnoj komori, i koji ako ništa drugo, mogu 
upućivati na postojanje prethodnog kulta (možda zaboravljenog, možda još 
poznatog) na mestu kasnije katedrale. Ostaci bi se posle eventualnog uspešnog 
iskopavanja ovde mogli prikazati. Ni u jednom slučaju se ne može podržati 
rešenje koje bi obuhvatalo bilo kakve rekonstruisane elemente koji se izdižu/
ulaze u prostor kripte.

Prezentacija otkrivenih spomenika starohrišćanske prošlosti grada je 
takođe moglo da bude problematično pitanje u raznim periodima postojanja 
zaštite spomenika kulture, ali i pre toga. U istoriji, odgovor na ovo pitanje ne 
nalazimo, tj. rekonstrukcije čiji rezultat je gradnja. Poznato je da je padina koja 
se pruža južno od današnje katedrale u ranohrišćansko doba bila krcata grob-
nim kapelama i drugim nadgrobnim spomenicima čije mase su dizane jedna 
na drugu. Na ovoj teritoriji se kasnije, ni nakon propadanja ranohrišćanskih 
spomenika, nije gradilo. Poznata je pretpostavka da su ovi spomenici, bar 
jedan njihov deo, postojali još u vreme dolaska Mađara, tj. i u vreme osnivanja 
mađarske države. Štaviše: čini se realnom već spomenuta pretpostavka prema 
kojoj prilikom osnivanja biskupije 1009. godine njeno sedište nije slučajno 
smešteno na ovu teritoriju: novi hrišćani su hrišćane stare Sopianae mogli 
smatrati svojim precima, među kojima je moglo biti i svetaca i mučenika, 
čiji kult je mogao živeti tokom vekova. Ova teritorija je većim delom zaista 
ostala neizgrađena, ali su spomenici polako nestajali. Ako se neki od kultova 
ranohrišćana (ranohrišćanskog porekla) kasnije i negovao, mogao je potrajati 
vezan za nove građevine podignute u doba kraljevanja dinastije Arpadovića. 
Melinda Tot (Tóth Melinda) pretpostavlja da su graditelji novog zapadnog 
portala katedrale oko 1200. godine za njega koristili nadgrobne spomenike sa 
starog groblja ne samo zato što su bili od mermera, nego i da bi naglasili kon-
tinuitet sa epohom ranohrišćana. Osim ako ne pretpostavimo da je mermer 
korišćen za portal pronađen tokom iskopavanja ili zemljanih radova, moramo 
pomisliti kako su i skoro dvesta godina posle osnivanja biskupije postojali 
ostaci nadgrobnih spomenika vidljivi i nad zemljom.

Ne postoje dokazi о nameri da se rekonstruišu građevine  ranohrišćanske 
nekropole (grobne kapele iznad grobnih komora i druge građevine slične kape-
lama), ali „od početka” je postojala namera njihovog prezentovanja/obeležavanja 
na način koji ne bi znatno menjao izgled grada/ulica, težnja koja postoji i danas, 
iako nije isključiva. Među starohrišćanskim grobnim komorama je prva post-
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ala poznata tzv. grobna komora Petra i Pavla, sa neoštećenim poluobličastim 
svodom, nedirnutim freskama, koja se nalazi u blizini jugoistočnog zvonika 
katedrale, još 1780. godine, kada je srušeno krilo zgrade koja je iznad nje 
početkom XVI veka obnovljena na inicijativu biskupa Đerđa Satmaria (Sza-
thmáry György). Komora verovatno nije tada prvi put otkrivena, nego kada 
je iznad nje izgrađeno krilo zgrade. To potvrđuje kamena ploča nađena 1780. 
godine, kojom je komora prekrivena da se statički osigura građevina iznad 
nje. Tokom XVIII–XIX veka nije bilo gradnje ni iznad ni oko grobne komore, 
ali joj je omogućen pristup, i to vezano sa uređenjem trga sa nagibom. Pri-
likom uređenja (veoma verovatno paralelno sa završetkom gradnje kaptolske 
biblioteke oko 1800. godine, koja je nešto istočnije podignuta nedugo posle 
rušenja spomenutog krila zgrade, ili malo posle toga, ali pre 1829) je podignut 
par potpornih zidova u čiji istočni element je bila planirana ugradnja vrata iza 
kojih bi hodnik vodio do grobne komore – uz prilagođavanje reljefnim karak-
teristikama trga koji ima nagib prema jugu. Kako nam svedoče grbovi biskupa 
Dulanskog (Dulánszky), na potpornim zidovima su krajem XIX veka postav-
ljeni po jedan obelisk, možda da bi naglasili „rimski” karakter, tačnije karakter 
„rimskog grada”, koji mu je davao starohrišćanski spomenik. Ako je bilo tako, 
onda je izgled grada promenjen obeležavanjem starohrišćanskog spomenika. 

Grobna komora Petra i Pavla se dakle od oko 1800. godine mogla obilaziti 
spomenutim hodnikom. Danas je već drugačija situacija, ne samo zbog toga što 
su se promenile mogućnosti pristupa, nego i zbog toga što se grobna komora 
može videti a da se u nju ne ulazi. Prilikom izgradnje Vizitorskog centra „Cella 
septichora” cela grobna komora je takoreći zatvorena u muzejsku vitrinu, koju 
možemo posmatrati sa prednje strane i na specifičan način sa donje strane. 
Pogled sa donje strane omogućuje to što je pod grobne komore odstranjen, 
ispod je formiran prostor za posetioce, a između ta dva prostora je postavljena 
staklena ploča. 

Način pristupa grobnoj komori Petra i Pavla, kako je izgrađen oko 1800. 
godine, podseća na način pristupa ostacima celle trichora koja je još u 1920-
im godinama otkrivena neposredno ispred jugozapadnog zvonika katedrale. 
Otvara se sa trga, ulaz ni tu nije samostalan, nego je u sastavu većeg gra-
diteljskog sistema – u ovom slučaju pročelja biskupske palate. Natpis na ulazu 
upućuje na spomenik do kojeg vodi, a od kojeg se na površini zemlje ne može 
videti nikakav, ni rekonstruisani ni drugačiji  uzdignuti deo, uprkos tome što 
postoji pretpostavka da su građevina i srednjovekovna katedrala jedno vreme 
funkcionisale paralelno – kao savremenici. Iznad ostataka cella trichora je 
podignuta tavanica na koju je položena ukrasna obloga trga. Na ukrasnoj 
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kaldrmi je naznačen nacrt osnove kapele, ali ova oznaka je i za prolaznike 
jedva primetna. Služba zaštite spomenika evidentno nije imala cilj da bilo šta 
promeni u izgledu katedrale i trga. Doduše nije ni mogla primeniti rešenje 
rekonstrukcije, jer je trebalo da obezbedi dalji nesmetan prolaz između zapad-
nog trga ispred katedrale i južnih trgova pored nje.

Na izgled trga i katedrale ne utiču ni drugi ostaci nekropole: na površini 
ništa nije izgrađeno iznad tzv. grobne komore sa krčagom koja se nalazi južnije 
od grobne komore Petra i Pavla, ni iznad grobnih komora označenih ciframa 
XIX i XX, odnosno osmougaone građevine. Na njih ništa ne upućuje, osim 
staklene ploče koja čini deo obloge trga, kroz koju može da se vidi arheološki 
nivo. Ovim spomenicima se može prići kroz nedavno izgrađen Vizitorski cen-
tar „Cella septichora”. Tzv. grobnoj komori sa krčagom se i ranije moglo prići, 
iz pravca podruma kaptolskog arhiva, čiji odgovarajući deo je integrisan u 
saobraćajni sistem uspostavljen prilikom izgradnje Vizitorskog centra „Cella 
septichora”. Današnji posetilac ne može da uđe ni u ovu grobnu komoru, ona 
može da se posmatra kao da je u muzejskoj vitrini. Suprotno rešenju grobne 
komore Petra i Pavla, ovde nije odstranjen pod, nego svod, i umesto njega umet-
nuta staklena površina kroz koju od gore može da se posmatra spomenik.

Raniji izgled površine trga je najviše promenjen radovima na zaštiti osta-
taka grobne komore nazvane starohrišćanskim mauzolejom i kapele sa apsi-
dom iznad nje, otkrivene prilikom iskopavanja 1975/76. pod vođstvom Fer-
enca Filepa (Fülep Ferenc). To je postignuto tako što su ostaci temelja kapele 
podignute iznad grobne komore sačuvani, odnosno otkriveni da bi prolaznici 
na površini i neposredno mogli da ih vide. Ostaci zidova kapele koji se vide su 
neznatno dograđeni (koliko se smatralo značajnim). Površina trga je uređena 
tako da bi zidovi mogli da se vide, što podseća na stanje trga kakvo je bilo 
prilikom arheoloških iskopavanja: posetilac u stvari vidi konsolidovanu radnu 
jamu, na severnoj strani zaštićenu potpornim zidom koji zadržava padinu, 
na dnu sa zidovima kapele. Samo stepenice upućuju na to da se ispod kapele 
nalazi grobna komora ukrašena freskama, prvobitno određena za prihvat 
jednog jedinog sarkofaga. Stepenice vode u muzejski prostor iz kog se može 
prići i grobnoj komori. Odavde posetilac stiže u stakleni kavez koji se pruža 
u unutrašnjost komore. Situacija je obrnuta od slučaja već spomenutih grob-
nih komora, s obzirom na to da ovde u prostoru vitrine, stoji posetilac a ne 
spomenik.

Jedan drugi predstavnik podzemnih ranohrišćanskih spomenika je na 
površini za prolaznike vidljiv na drugačiji način. U slučaju okruženja Celle sep-
tichora (prvobitno otkrio: Đula Gostonji [Gosztonyi Gyula], 1938) je prilikom 
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građevinskih radova na prekretnici milenijuma Zoltan Bahman (Bachman 
Zoltán) projektovao konstrukciju sa staklenim krovom koja se uklapa u origi-
nalnu površinu trga i kao da vraća originalnu ravan trga pre arheoloških isko-
pavanja. Ruševine tako izgledaju kao da su smeštene u monumentalnu ležeću 
muzejsku staklenu vitrinu („podna vitrina”), koja ih štiti od meteoroloških i 
drugih neprilika, u koju od gore mogu da gledaju prolaznici. Stakleni krov 
istovremeno omogućuje da posetioci na donjem nivou ruševine posmatraju u 
prirodnom svetlu, a pogled (prema gore) olakšava i njihovu orijentaciju. Tada 
je dobila krov od stakla i jedna grobna komora ispod Katedralnog trga, iako 
ovde skromne dimenzije ne stvaraju iluziju podne vitrine, pa staklena površina 
više služi kao oznaka. 

Izvedba ulaznog dela Vizitorskog centra je, međutim, dodala novi element 
izgledu grada, ali nije promenila izgled grupe spomenika na Katedralnom trgu, 
nego nešto udaljenijeg dela Šetališta, bez intervencije u originalnom izgledu 
drvoreda. Ulaz se pojavljuje sakriven u senci drveća, u uglu zgrade i terase 
poslastičarnice „Kioszk”. Arhitektonsko rešenje ulaznog dela, kao i skromnost 
njegove pojave, podseća na motive prilaza grobnoj komori Petra i Pavla oko 
1800. godine. Projektant je i u ovom slučaju iskoristio pad terena iz pravca 
severa, koji je zaustavio, odnosno presekao potpornim zidom koji istovremeno 
ima i ulogu pročelja. I tu ispod padine postoji hodnik koji vodi do arheoloških 
lokaliteta (kojem se priključuje mnoštvo drugih uslužnih prostora, u skladu 
sa zahtevima XXI veka), ulazna kapija i tu preseca pročelje potpornog zida (a 
kapija je ovde jedna ogromna staklena ploča). Razlika u motivima je samo u 
tome što ovde jedan deo površine padine nije pokriven samo ukrasnom obl-
ogom, nego je raščlanjen stepenicama, štaviše obogaćen drenažnim kanalom.

Bahman je spram toga da su do sada otkriveni spomenici starohrišćanske 
prošlosti zadržani pod zemljom, za srednjovekovne spomenike (i direktno u 
vezi sa njihovom muzejskom prezentacijom) projektovao zgradu na površini. 
Mogli bismo reći: srednjovekovni spomenici su na taj način stavljeni u stajaću, 
a ne ležeću vitrinu. U osnovi njegove koncepcije je svakako zamisao u vezi s 
tim da su starohrišćanski spomenici pod zemljom (jedno vreme) zaboravljeni, 
i kontinuitet (svesti) njihovog postojanja je prekinut, a da je srednjovekovna 
katedrala opstala. Zidovi i tornjevi katedrale (doduše povremeno obnavljani) 
stoje i dan danas, od kada su izgrađeni stalno su deo izgleda grada – bili su 
to čak i za vreme Turaka (kada joj se promenila „samo” funkcija), izuzev jed-
ino kratkog perioda kada su zbog Šmitove rekonstrukcije nedostajali uzlazni 
delovi (pre svega tornjevi).  
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Zgrada Katedralnog muzeja se ne može smatrati modernističkim 
pokušajem da se evocira uspomena na katedralu koja je nestala prilikom 
obnove, i ne možemo tvrditi da sadrži bilo kakav element rekonstrukcije – 
pojava zgrade lapidarijuma ne upućuje ni na jedan period katedrale pre Šmita, 
koji se može dokumentovati likovnim izvorima – na/u njoj se ne mogu pre-
poznati ni srednjovekovni elementi pročelja sa Vajnmanovih (Weinmann) 
gravira, ni motivi barokne unutrašnjosti poznati sa fotografija pre rušenja, ili 
perioda oponašanja gotike u doba romantizma. Katedralni muzej je „samo“ 
muzejsko-funkcionalna zgrada koja je udomila kamenu plastiku sa originalne 
građevine koja je otkrivena prilikom Šmitovih radova, pomerena iz sekunda-
rnog ili originalnog položaja, a koja većim delom potiče sa uzdužnog pročelja 
kripte i glavnog svetilišta iz XII veka: u sredini zasvođene kapele oltara Svetog 
Krsta, sa dve strane silaza u kriptu, a između njih i gornje konstrukcije koja je 
razdvajala prostor svetilišta od glavnog broda. 

Zgrada se uzdiže iza istočnog pročelja katedrale, na mestu jarka koji se 
protezao ispred zidina nekadašnje biskupske tvrđave. Sa njenog krova i iz 
centralnog hola se pruža pogled na katedralu. Glavni ulaz muzeja je okre-
nut prema jugu. Iz ovog ugla možemo konstatovati da se zgrada uklapa u niz 
zaštićenih kuća Kaptolske ulice (Káptalan utca). Uklapanje se vidi i po masi i 
po funkciji: Katedralni muzej čini neraskidivi deo niza muzeja koji su smešteni 
u starim zgradama ulice, odnosno element tog niza koji je spona prema kat-
edrali i starohrišćanskim spomenicima. Uklapanje se, međutim, ne odnosi 
na ravan uličnog fronta: ispred pročelja muzeja je uređeno prednje dvorište. 
Projektant je u ravni pročelja kuća u Kaptolskoj ulici primenio kapiju od 
staklenih ploča – mogli bismo reći: tu je cela zgrada dospela iza stakla stajaće 
vitrine. Princip uklapanja je ostvaren i u slučaju zapadnog bočnog pročelja 
muzeja: tu je predmet prilagođavanja bio zid biskupske tvrđave. Ovaj zid je 
prelomljen bočnim ulazom i staklenim zidom centralnog hola muzeja. Prvi se 
jedva može primetiti, ne samo zato što je nevelik po dimenzijama, nego zato 
što ga pokrivaju klizna vrata uklopljena u ravan zida tvrđave. Stakleni zid je, 
međutim, monumentalan. U njegovom slučaju je zaista opravdana upotreba 
stakla za muzejske stajaće vitrine, štaviše konstatacija da vodi poreklo od muz-
ejskog okruženja/prakse. Posetilac koji obilazi crkvu na tren zaista može da 
baci pogled kroz staklo na originalne fragmente iz prošlosti građevine. To 
funkcioniše i obrnuto (tačnije obrnuto funkcioniše zaista): posmatrajući iz 
unutrašnjosti muzeja slika istočnog pročelja katedrale sa tri apside uokvirene 
parom tornjeva postaje deo muzejske postavke. Ovaj deo zgrade (ne samo 
zahvaljujući graditeljskoj ideji, nego i aspektima istorije umetnosti) može biti 
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deo i imati ulogu u izložbi koja prikazuje originalnu srednjovekovnu kamenu 
plastiku. I to pročelje doduše može zahvaliti svoj izgled Šmitovoj rekonstruk-
ciji, ali se može oceniti kao najverodostojniji deo te rekonstrukcije: sa njega su 
odstranjeni oblici i rešenja primenjena posle XII veka, i istovremeno na njega 
nisu nasađeni oblici šmitovske invencije (uz izuzeće gornjih nivoa tornjeva).

Na zgradi Katedralnog muzeja, dakle, nisu primenjene ideje rekonstruk-
cije, ali jesu u njenoj unutrašnjosti, na muzeološkom nivou rasporeda/uređenja 
i na nivou rekonstruktivnih kompozicija sa aspekta istorije umetnosti i res-
tauracije. Za jedan deo spomenika koji su nekada pripadali unutrašnjosti se 
može pouzdano odrediti gde su se originalno nalazili u katedrali, i za njihovu 
rekonstrukciju tj. ponovno sastavljanje/podizanje  služe kao sigurni pokaza-
telji ostaci koji su prilikom rušenja u XIX veku još bili in situ. U muzeju su 
ti spomenici izloženi na način koji evocira njihove originalne odnose i pove-
zanost u prostoru. Ovaj princip, međutim, nije primenjen nedvosmisleno 
ni isključivo: originalni zapadni portal stoji na najzapadnijem delu grupe, u 
blizini već spomenutog velikog staklenog zida, ali gleda prema istoku, odnosno 
prema unutrašnjem delu, okrenut je posetiocima. Preko puta, u središtu glav-
nog prostora se izdiže građevina kapele sa rebrastim krstastim svodom narod-
nog oltara, odnosno nekadašnjeg oltara Svetog Krsta, u poziciji koja podseća 
na njeno originalno mesto u katedrali. Iza, gore nedostaje deo prostora koji bi 
upućivao na glavno svetilište, tu se proteže otvoreni hodnik na spratu muzeja 
(tu je izložena plastika sa katedrale koja je nastala posle perioda romanike), u 
vidu mostića. Silazi u kriptu su doduše smešteni na bočnim stranama narod-
nog oltara, ali okrenuti za 90 stepeni u odnosu na njihovu originalnu poziciju. 
Kapiteli pak, koji su pripadali stupcima trijumfalnog luka koji se nekada dizao 
između njih, su smešteni dosta daleko od ove grupe spomenika. Nalazimo ih 
već u blizini ulaznog dela, sigurno zahvaljujući tome što u istoriji izgradnje a i 
po stilu pripadaju ranijem razdoblju. Plastika koja je prilikom obnavljanja kat-
edrale većim delom nađena na sekunarnoj poziciji, je smeštena na sektorima 
zidova sa dve strane glavnog prostora i u sporednim prostorima, raspoređena 
po grupama prema stilu i motivima, u nekim slučajevima prezentujući i struk-
turalne i/ili funkcionalne odnose.

Sumirajući navedeno možemo konstatovati da je izgled starog grada Pečuja 
koji u sebi sadrži ranije elemente strukture i izgleda grada, sačuvan u obliku 
kakav je formiran do prekretnice XIX i XX veka, kao nasleđe ne samo naših 
predaka, nego i naših naslednika. Izgled grada se nije mnogo menjao uprkos 
tome što su u međuvremenu otkriveni brojni spomenici starohrišćanskog 
porekla, koji su mogli da inspirišu neka  rešenja rekonstrukcije. Umesto 



�07

toga je služba zaštite spomenika kulture većim delom radije primenila vari-
jante prezentacije prema poreklu i principima kao kod grobne komore Petra 
i Pavla primenjenih oko 1800. godine, povezujući ih sa shvatanjem koje se ne 
naslanja na arhitekturu, nego na muzeologiju i njene zahteve. Nije slučajno 
što su projektanti okrenuti zahtevima muzeologije primenili rešenja koja 
podsećaju na staklene ploče raznih tipova muzejskih vitrina. Sve to znači da 
su u ovim slučajevima arhitekte zaštite spomenika kulture ostacima građevina 
dali zaštitu sledstveno muzejskim eksponatima, imajući u vidu njihovu origi-
nalnost i nedodirljivost, a da nisu tretirana kao polazne tačke rekonstruktivnih 
rešenja koja mogu da se primene. Smatrano je da će da će ostacima građevina 
biti  obezbeđena zaštita zatvaranjem u vitrine, a ne među (betonske) zidove 
jednog rekonstruktivnog rešenja . 

Muzeološke težnje suprotstavljene zahtevima graditeljske rekonstrukcije 
su odredile i prezentaciju plastike sa srednjovekovne katedrale, ne samo po 
tome što se i velika staklena površina Katedralnog muzeja (mada ne pre svega 
na osnovu kriterijuma zaštite, nego više sa aspekta motiva) može povezati sa 
muzejskim vitrinama.

Možda nije preterano tvrditi da je ovaj muzeološki način shvatanja prevag-
nuo u arhitektonskom pristupu zaštiti spomenika u Pečuju, zahvaljujući pri-
sustvu fresaka i želji da se one sačuvaju na originalnom mestu. Drugačije 
formulisano: princip muzejske zaštite koja u prvom redu sleduje likovnim 
spomenicima ovde je primenjen i na građevinskim ostacima. Sve to može da 
znači da ni konzervacija izgleda grada koji je formiran do prekretnice vekova i 
doba secesije nije nezavisna od muzeološkog shvatanja. 

Zaštita spomenika kulture nikada ne treba da ima isključivo graditeljski 
pristup kao polaznu tačku, potrebno joj je kompleksno razumevanje nauka 
muzeologije, istorije umetnosti, restauracije i arheologije.

Služba zaštite spomenika kulture u Pečuju je ove rezultate postigla 
plaćajući kao „školarinu” rušenjem velikog dela srednjovekovne katedrale, kao 
i uzimajući u obzir zahteve koje je trebalo ispuniti za postizanje zaštite prema 
standardima UNESCO-a. 

Autor: Dr habil. Endre Raffay, direktor Zavoda za likovnu umetnost, 
 Fakultet umetnosti Univerziteta u Pečuju, Pečuj, Mađarska
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PhD Endre Raffay 

PéCS CATHEDRAL, EARLY CHRISTIAN MONUMENTS AND THE HISTORIC 
CITY – VIEWS AND IMAGES

SUMMARY

The presentation proposed will focus on the well established relationships of the 
cathedral of Pécs and its environment and the city structure of Pécs and their links to 
preservation of historic buildings and monuments.  The links are inherently histori-
cally defined: the selection of the location of the original Cathedral (from 11-12th 
Century) and bishopric buildings could not be independent from the city structure, 
which presumably also cannot be independent from its historical antecedent,  the 
conditions of its Roman predecessor town Sophiane, and especially from the loca-
tion of the early Christian cemetery. Over the centuries, no modifications were made 
in the city’s main structure, only in its small parts. During these years, the early 
Christian history traces disappeared, the image of the cathedral (under Turkish oc-
cupation its function as well) changed and the buildings of the city transformed of 
modified. 

Notable is the change that followed the appearance of the historic approach in 
Pécs city architecture. In the 18th century, the (re)discovered early Christian burial 
chambers (the Peter and Paul’s tomb) became accessible from the cathedral square; 
in the19th century the image of the cathedral was modified according to recon-
struction and stylistic aspects. The guiding principle of the first reconstruction was 
“Gothization”, while in the 1880’s the originality (of 11-12th century). The latter also 
brought with it the transformation of the cathedral square, and created the need for 
presentation of the medieval cathedral carvings found during the pre-conversion of 
the medieval cathedral. This claim for presentation supported the building a lapidar-
io in the 1930’s, and the Cathedral Museum in 1990s. The building of the Cathedral 
Museum is a kind of modernist attempt to recall the demolished cathedral, and it is 
also linked to the intent for exhibiting the early Christian tombs. 

In the 20th century not only the visiting of the tombs (now parts of UNESCO 
World Heritage) created problems, but also to make them visible in the cathedral 
square, where their massive chapels had defined the image of the hillside for decades. 
In this case, instead of reconstruction, the usual practice of exhibiting ruins was cho-
sen ( in the case of early Christian mausoleum) or minimalist solutions were used (in 
the case of Peter and Paul’s Grave, cella septichora ), in order to preserve the appear-
ance of the square as much as possible. 



�09

Sl. �. Pogled na pečujsku katedralu, pogled s juga

Sl. �. Obeležje starohrišćanskog mauzoleja na površini
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Sl. �. Plastika iz 12. veka u Katedralnom muzeju

Sl. �. Kripta

Sl. 3. Ulaz u grobnu komoru Sv. Petra i Pavla formiran oko 1800. godine
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Sl. 6. Unutrašnjost katedrale

Sl. 7. Konzola koja drži noseći luk svoda 
  u kripti

Sl. 8. Zapadni portal katedrale u
  Katedralnom muzeju 

Sl. 9. Stakleni krov grobne komore 
  sa krčagom
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Sl. �0. Stakleni krov iznad „Celle septichore“

Sl. ��. Ulaz vizitorskog centra „Cella septichora“

Sl. ��. Katedralni muzej, pogled s juga
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Sl. �3. Katedralni muzej, pogled sa zapada

Sl. ��. Zapadni portal katedrale u
  Katedralnom muzeju i istočno pročelje 

katedrale u pozadini 
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Увод

Модерна архитектура, која се у војвођанским насељима може 
пратити са индустријском архитектуром од средине 19. века до појаве 
постмодерне осамдесетих година 20. вeка, донела је велике промене 
у схватању сврхе и начина пројектовања грађевина. Оне су од краја 
19. века, следећи тада доминирајући интернационални стил у Европи, 
постајале све функционалније, сведенијих фасада, да би се тридесетих 
година у све већем броју градиле често без декорације. Ове грађевине 
су се у војвођанским насељима тако нашле у нескладу са историјском 
матрицом насеља коју чине грађевине барокног, класицистичког и 
академског стила. Ипак, поштовањем законом прописане спратности,1 
наглашеном хоризонталношћу, као и често неким декоративним 
елементима (профилисани венци, задужбинарски натписи, скулптуре) 
ове грађевине нису значајније нарушавале затечени градитељски 
амбијент. Драстичнији контраст између модерне архитектуре и затеченог 
наслеђа донела је модерна архитектура након Другог светског рата пре 
свега солитерима и урбанистичким реконструкцијама градова.2 Нови 
конструктивни склопови и материјали модерне архитектуре додатно 
су проблематизовали методе заштите историјских градова. Основни 
принципи очувања модерне архитектуре морају се тражити у вредносним 
модусима који јој могу обезбедити будућност, а то су пре свега очување 
идентитета, историје и визуре одређеног градитељског амбијента. 

Др Валентина Брдар

МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА У ОКВИРУ ИСТОРИЈСКОГ ГРАДА 
НА ПРИМЕРИМА ВОЈВОЂАНСКИХ НАСЕЉА И ПРОБЛЕМИ 
ЊЕНЕ ЗАШТИТЕ
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Положај модерне архитектуре унутар историјских градова 
војвођанских насеља

Модерна архитектура се у својим првим облицима појавила у 
војвођанским насељима средином 19. века са првом употребом бетона и 
челика. Значајнији продор ка модерној архитектури десио се са сецесијом 
која је пореметила дотадашњу представу о односу носача и терета, 
јасну поделу на спратове, наглашена праволинијска разграничења, 
хијерархијски поредак отвора, зидова, стубова, украса итд. Почетком 
тридесетих година двадесетог века грађевине у Војводини су у све већем 
броју показивале одлике интернационалног стила. Грађене су од нових 
грађевинских материјала – стакла, армираног бетона, метала и вештач-
ког камена и имају углавном једноставне, глатке, праволинијске фасаде. 
Фасаде су смирене, изведене у правилном ритму пуног и празног (зида и 
прозора). Уместо досадашњих стубова и пиластера који су наглашавали 
вертикалност објекта, појављују се хоризонталне траке профилација и 
међуспратних венаца. Иако орнамената и изражене пластике углавном 
нема, у зонама улазних партија јављају се скулптуре, плитки рељефни 
грбови, медаљони, натписи и слова. За међуратни период карактерис-
тична је честа употреба окулуса, еркера, терасастих конструкција, бал-
кона и усечених волумена. Због честе употребе скулптура, рељефа, про-
филација и других декоративних елемената, истраживачи све чешће дела 
међуратне модерне архитектуре сврставају у опус ар декоа.  

Грађевина у стилу међуратне модерне архитектуре има највише 
у Новом Саду где постоје цели квартови грађевина саграђених у овом 
стилу. У осталим насељима могу се уочити само појединачни примери 
који су се уклопили у градитељски амбијент, и то највише у Суботици, 
Зрењанину, Кикинди, Сремској Митровици, Врбасу и Кули. У овим гра-
довима грађевине у стилу модерне архитектуре подизане су у самом јез-
гру града, као што то показују Клајнова палата Ђорђа Табаковића из 1933. 
године у улици Краља Александра у Новом Саду и Експозитура хипоте-
карне банке из 1937. године у главној улици у Зрењанину. Обе зграде више 
су од суседних и показују за оно време авангардне градитељске облике. 
Узана, висока фасада Клајнове палате3 која је у време изградње изазвала 
контроверзе због свог изгледа и уклопљености у градско језгро, пока-
зује комбиновање равних зидних површина и стакла истих размера док 
је у средишту вертикала малих балкона, a на четвртом спрату у пред-
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простору – пространа тераса. Палата Експозитуре Државне хипотекарне 
банке у Краља Александра 33–35, у Зрењaнину4 сматра се првом модерном 
безорнаменталном, функционалистичком зградом у Зрењанину. Фасада 
је компонована асиметријски, а главни мотив је широки, заобљен еркер 
који заузима готово целу фасаду. Обе зграде, нарочито Клајнова палата, 
доприносe ритму и динамичности улице. (Сл. 1)

Троспратница на Тргу Светог Саве 1а у Вршцу, правоугаоне основе, 
у уличном низу у којем су грађевине знатно другачијег стила, показује 
одлике зреле модерне.5 Наглашених правих углова, без детаља или делова 
грађевине који би ублажили строгост овог огољеног модернистичког 
стила, зграда у великој мери одудара од околних раскошних уличних 
фасада грађевина саграђених у стилу академизма. Овде је присутно и 
тзв. уситњавање историјског амбијента. (Сл. 2)

Једну од најскладнијих целина саграђених у модерном стилу између 
два светска рата представља блок зграда опасан Булеваром Михајла 
Пупина и улицама Игњата Павласа и Пионирском у Новом Саду. Мали 
Лиман, део града у залеђу некада Дунавске бановине (данас зграда Владе 
Војводине и Скупштина АП Војводине), готово цео је саграђен у стилу 
међуратне модерне архитектуре. За ове складне низове грађевина саг-
рађене пре готово више од осамдесет година може се констатовати оно 
што се углавном приписује тзв. историјској архитектури –  да стварају 
концентрацију историјске атмосфере и аутентичне амбијенте који нам 
говоре о специфичном развоју, историји и култури одређених периода и 
људи који су у њима живели. (Сл. 3) 

Готово све фасаде грађевина саграђених у стилу међуратне модерне 
архитектуре су мирне, сталожене, наглашених хоризонтала. Војвођанска 
средина, отворена за ново, савремено, ипак није била склона неким 
радикалним преломима – нема необичних, агресивних облика који би 
штрчали и нарушавали урбани амбијент. Наглашена хоризонталност, 
постизана на различите начине – подеоним венцима, густим растером 
прозора, њиховом тракастом повезаношћу, алтернацијом различитих 
материјала – схвата се као једна типично локална варијанта модернизма. 
Ове грађевине су прилагођене равничарском амбијенту, али и гради-
тељској традицији и затеченим наслеђу. У међуратном периоду пошто-
вала се прописана спратност. Није подигнута ниједна значајнија многос-
пратница осим куле Дунавске бановине. 
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Модерна архитектура након Другог светског рата и стање у којем 
се наслеђе модерне архитектуре данас налази

Након Другог светског рата, нарочито од шездесетих година настају 
солитери и грађевине који су својим облицима знатно нарушавале 
затечено наслеђе. Употреба нових материјала и конструкција у 
историјским целинама често је била агресивна и наметљива, што 
је реметило очување аутентичности традиције. Углавном је владао 
функционалистички идиом заснован на доминацији стереометријског 
блока и наглашеној експресивности бетонске конструкције. Робне куће 
су се градиле у сваком већом месту у тадашњој Југославији и без обзира 
на величину места оне су се градиле према одређеним стандардима. 
Већина показује потпуно застакљено приземље које је знатно увучено 
у односу на регулацију спратног дела, и пуне зидне површине спратног 
дела које скривају прозоре. Градиле су се углавном у самом центру града, 
неретко близу главних тргова где су се својим непробојним бетонским 
површинама сударале са грађевинама подигнутим у стилу академизма и 
сецесије.6 (Сл. 4) 

Грађевине модерне архитектуре претрпеле су разне измене током 
времена. Многе су дограђиване, а унутрашњи распоред просторија такође 
је углавном мењан уз разна преграђивања. Зградама које се налазе на 
прометним саобраћајницама углавном су мењани излози и улази локала. 
Угаона кућа Фрање и Емилије Рак на углу Радничке и Стражиловске 
улице (Радничка 14) саграђена је 1936/37. године, према пројектима Ђорђа 
Табаковића.7 Кућа безорнаменталних фасада, равног крова, чистих 
површина, сматра се једним од најбољих Табаковићевих дела и јединим 
од главних примера српске модерне архитектуре. Приземље у Радничкој 
улици било је обликовано у виду отвореног трема. Међутим, касније 
околне надоградње и пробијање отвора на згради су девастирали ово 
дело. (Сл. 5)

Урбано планирање након Другог светског рата, пробијање великих 
булевара, без довољног познавања и препознавања вредности историјског 
градитељског наслеђа озбиљно је угрозило градитељске фондове 
градова. Економска питања, проблеми земљишне политике и решавања 
саобраћаја која су истицана у први план, такође су деструктивно деловале 
на историјске просторе. Поред тога, модерни урбанистички развој, под 
утицајем глобализације, нарочито током последњих деценија прошлог 
века, водио је ка стварању униформног изгледа савремених градова, 
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са сличним просторним и архитектонским карактеристикама, као 
последице релативно сличних животних и културних навика градских 
становника.8

Последњих деценија се нарочито могу приметити многе аномалије 
кад су у питању градитељство и урбанизам у Војводини. Војвођанска 
насеља, нарочито она најатрактивнија за живот (Нови Сад, Суботица) 
под ударом су нелегалне продаје земљишта и тзв. дивље градње. Најбоље 
су очуване куће у местима у којима није било новоградње, као што су 
Сомбор и Сента. Многа места су опустела (као што су Бечеј, Кула, Врбас) 
и њихова архитектура није у складу са важношћу коју ова места данас 
имају. Многи градови и мања места имала су бројне фабрике које су 
данас пусте и оронуле. 

Проблеми заштите модерне архитектуре

Модерна архитектура је касних осамдесетих и раних деведесетих 
година прошлог века достигла педесет година чиме је постала 
квалификована да постане предмет за заштите градитељског наслеђа. 
Многе од грађевина саграђених у стилу модерне архитектуре нису стариле 
добро пре свега због природе материјала од којег су грађене. Због нових 
и иновативних конструкционих метода и материјала који су кориштени, 
модерна архитектура је донела нове изазове служби конзервације јер 
дела саграђена у овом стилу не могу да се штите по истим методама као и 
тзв. историјска архитектура. Индустријски произведени материјали који 
су коришћени у градњи модерних зграда, као што су бетон, алуминијум, 
пластика, показали су током времена многе слабости.9 Такође, идиоми 
модерне архитектуре као што су – форма следи функцију, стална тежња 
ка новом и слично, постављају нове методолошке и филозофске про-
блеме и додатно проблематизују вид заштите који се показао као најде-
лотворнији –  пренамену. 

У нашој средини о очувању и заштити модерне архитектуре до сада се 
није довољно бринуло јер се ова архитектура сматрала релативно новом, 
као и да није угрожена. Углавном је улазила у систем заштите као део 
историјских целина.10 Као реакција струке на убрзану девастацију и пот-
пуни нестанак објеката модерног покрета широм света настао је покрет 
Docomomo (документација и конзервација модерне архитектуре) који 
окупља архитекте и историчаре уметности и из Србије.11
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Већина теоретичара архитектуре сматрали су да је историјска архи-
тектура пре свега носилац идентитета савременог града и да гради специ-
фичну меморију места. Данас смо сведоци повећаног признања култур-
ног значаја модерне архитектуре, али и непостојања довољно практичног 
знања савремене конзервације.12

Савремени приступи очувању и обнови урбаних целина, након 
међународних конференција о људском окружењу у Стокхолму 1972, о 
окружењу и развоју у Рио де Жанеиру 1992, и Хабитата у Истанбулу 1996, 
наглашавају потребу укључивања идеја и концепата одрживог развоја и 
интегративне заштите.13 Овај концепт, зачет седамдесетих година прош-
лог века, у међувремену је схваћен не као утврђено стање хармоније, већ 
процес промене. Конзервација се тако посматра као управљање проме-
нама, а не као замрзавање артефакта. Није могуће замрзнути ствари јер 
се све мења, а промене треба водити тако да експлоатација ресурса, усме-
равање инвестиција, технолошког развоја и институција буду у складу са 
будућим и садашњим потребама. Идеја одрживости подразумева живот 
у оквирима економских и еколошких ресурса, у коме културно, исто-
ријско и природно наслеђе постају битнa вредност сваке заједнице.14

Модерна архитектура представља врло значајно и разноврсно гра-
дитељско раздобље војвођанске регије, и у знатној мери одражава све 
битне елементе европске модерне архитектуре. Спада међу најнапред-
није у државним заједницама којима је припадала, показује изузетну 
градитељску културу својих стваралаца и сведочи о једном друштву које 
је било напредно. Мора се чувати због самих дела од којих су велики број 
значајна градитељска остварења. Потом, сва дела модерне архитектуре 
(укључујући и безизражајну социјалну градњу након Другог светског 
рата) представљају сведочанства о некадашњем начину живота, тех-
ничким достигнућима, уметничким дометима због чега их је потребно 
штити од нестајања. Такође, пошто грађевине не живе изоловано, већ 
да су дeо економске, друштвене и физичке околине, свака грађевина је 
одговорна за однос с непосредним амбијентом, па су тако ове грађевине 
значајне и као допринос препознатљивости, идентитету и разноликости 
градитељског амбијента у коме су саграђена и то су главни разлози и 
принципи очувања модерне архитектуре, односно модуси валоризације 
који јој могу осигурати будућност.  (Сл. 6-8)

Стручњаци се слажу да методе заштите и очувања модерне архитек-
туре морају бити другачији од оних кад је у питању историјска архитек-
тура. Поједини сматрају да није потребан суштински нов приступ јер 
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први корак рада на било којем конзерваторском пројекту представља 
успешно разумевање историјата грађевине што укључује и историјат 
њеног коришћења. Код модерне архитектуре има више питања која се 
морају поставити и више финеса које треба разумети, али с друге стране 
постоји и много више доступне документације која може бити од помоћи 
приликом конзервације.15

Темпоријалност, која је у модерној архитектури наглашена и пред-
ставља потребу да све константно треба да буде ново, пре свега пред-
ставља суштинску разлику између заштите модерне и традиционалне 
архитектуре. Ствари, па и грађевине се више не стварају за вечност, већ 
за један кратак временски период. Модерна грађевина је мање флекси-
билна. У прошлости, грађевине су замишљене тако да трају вечно због 
чега је постојала потреба да се пројектују што неутралније када је у 
питању организација унутрашњег простора. Углавном су биле предимен-
зиониране у односу на људско тело, имале су носеће структуре довољно 
снажне да поднесу велике терете што их је чинило прилагодљивим, а 
њихово поновно коришћење чинило релативно једноставним.

Већина грађевина саграђених у стилу модерне архитектуре економ-
ски је замишљена и пројектована тако да носећи зидови носе одређену 
тежину, али никад већу од неопходне. Осим тога, димензије простора су 
минималне, а адаптибилност зависи од величине зграде. Пошто се данас 
економији градње посвећује највећа пажња, сви фактори су тако искал-
кулисани да се не гради више него што је апсолутно неопходно. Уколико 
се жели да се простор прилагоди некој другој потреби, постоји значајно 
ограничење тиме шта та потреба може да буде. Такође, врло брзо се 
мењају услови градње због безбедности, окружења и удобности.16

Огромни изазови које би требало решити да би се успешно штитила 
модерна архитектура су ремонт бетона, као и других материјала. Не 
постоје довољно добро документоване студије случаја у вези с тим шта 
радити и тешко је достићи  консензус о томе шта су најбољи приступи. 

Важност едукације
За очување и заштиту модерне архитектуре од велике важности је 

обученост архитеката који морају да поштују животни циклус грађевине, 
да науче како најбоље да их одржавају, поново користе, трансформишу, 
као и то како да пројектују нове објекте. Потребно је  проширивање 
образовања архитеката конзерватора способних да мисле о укупном 
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изграђеном простору, као и о грађевинама, о прошлости, као и о 
будућности.17

За заштиту модерне архитектуре нужно је едуковати јавност у целини, 
при чему је од посебне важности едукација деце. Међутим, у Војводини и 
Србији модерна архитектура нема довољан публицитет, шира публика не 
уважава грађевине овог периода јер јој недостаје знање и осећај да треба 
аналитички посматрати архитектуру која није тренутно популарна. Све 
то има негативне последице јер је добијање јавног консензуса саставни 
део рада на конзервацији. Само кад Влада осети да је јавна свест развијена 
предузеће иницијативу за стављање грађевине на Листу за заштиту. 

Закључак

Наслеђе модерне архитектуре се према свом развоју, али и односу 
према затеченом градитељском амбијенту, може поделити на период 
између два светска рата и на модерну архитектуру након Другог светског 
рата. Модерно градитељско наслеђе из периода између два светска рата 
се својим карактеристикама углавном складно уклопило у затечени 
градитељски амбијент историјских градова. За поједине целине се може 
констатовати оно што се до сада углавном приписивало историјској 
архитектури – да чувају меморију места и да нас својим вредностима које 
садрже везују за прошлост. За разлику од ове архитектуре, модерна архи-
тектура након Другог светског рата, нарочито она из шездесетих и седам-
десетих година и последњих деценија двадесетог века, често се агресивно 
односила према затеченом наслеђу, некад и потпуно деструктивно. 

Данас, односно последњих тридесетак година, када модерна архитек-
тура постаје предмет конзервације, због својих специфичних особина, 
пре свега – индустријског материјала, темпоријалности и мање флек-
сибилности, доноси многе изазове савременој конзервацији. Ефикасно 
хватање у коштац са овим проблемима захтева пре свега стратегијско 
истраживање и договарање са индустријом да би се развиле прикладне 
технике репарације које ће превести истраживање у праксу и постићи 
циљеве конзервације. За заштиту модерне архитектуре потребне су пре 
свега добре студије случаја које показују како побољшати еколошке пер-
формансе ове архитектуре, односно смањити њене негативне утицаје. 
Затим, потребно је посветити већу пажњу едукацији младих, радиони-
цама и обукама на терену, а у сарадњи са корпорацијама, владама, акцио-
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нарима јер је нужно ујединити различите организације ради заједничког 
циља – превенције деструкције наслеђа од рапидног развоја и деструк-
тивних процеса у друштву и архитектури. 

Као и кад је у питању традиционална архитектура, и приликом очу-
вања модерног наслеђа, адаптивна пренамена, односно покушај да се 
задржи нематеријално у процесу реновирања је и даље најефикаснији 
метод очувања грађевине. Међутим, сврха очувања и заштите модерне 
архитектуре не може бити у самом чину обнове, односно рестаурације 
појединачних дела, већ и у модусима валоризације, а то су пре свега 
допринос квалитету, препознатљивости и различитости историјског 
амбијента; унапређивање карактеристика уличне визуре, као и мешање 
локалних градитељских традиција. 
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valentinabrdar@yahoo.com
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PhD Valentina Brdar

MODERN ARCHITECTURE INSIDE HISTORIC SETTINGS IN THE HISTORIC 
SETTINGS  IN THE SETTLEMENTS IN VOJVODINA 
AND CONSERVATION PROBLEMS 

SUMMARY

This research aims to show the position of modern architecture in cultural and 
historic settings in Vojvodina, and emphasize the need for its conservation and 
related problems. Buildings in the style of Modernism, i.e. International style, which 
were built in Vojvodina starting from 1930s, with specific perspectives on the shaping 
of space and facades, are often inconsistent with the current architectural ambience. 
Clean surfaces with no ornaments and a lack of decoration which would at least 
partially correspond to buildings from previous eras, above all the dominant aca-
demic style, are perceived as a factor which disturbs the preservation of authenticity 
and continuity of tradition. Conservation of modern architecture has not been suf-
ficiently considered so far, because it is thought of as relatively new and not compro-
mised. Re-use of modern buildings is problematic in relation to historic buildings, 
as it raises conflict with the imperatives of historic styles of architecture – that form 
should follow function, the need for new materials, and so on.
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Сл. �. Клајнова палата у Новом Саду, Ђорђе Табаковић, 1933. 

Сл. �. Зграда на Тргу Светог Саве 1а у Вршцу, четврта деценија 20. века 

Сл. 3. Блок зграда у Новом Саду, четврта деценија 20. века
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Сл. �. Робна кућа Универзал у Бечеју, Иванка Распоповић, 1973. 

Сл. �. Кућа породице Рак у Радничкој број 14 у Новом Саду, Ђорђе Табаковић, 
1937. године 

Сл. 6. Центар Кикинде 
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Сл. 7. Улица Патријарха Рајачића у Сремским Карловцима

Сл. 8. Трг Марије Трандафил у Новом Саду
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1. Uvod

Cilj ovog rada je da pokaže značaj urbane forme povijesnih gradova kao 
njenog bitnog dijela, u procesu valorizacije urbanog kompleksa kao spomenika 
kulture.

Spomenička vrijednost gradova se mjeri, ne samo kvalitetom njihovih 
arhitektonskih objekata, već i kvalitetom njihove urbane strukture. Ovo je 
važno, pogotovo za materijalno siromašnije zemlje koje ne posjeduju velika 
arhitektonska ostvarenja kao proizvod povijesnih okolnosti i bogatstva naroda. 
Obično kod takvih naroda urbana struktura gradova postaje njihova najveća 
vrijednost. To je jače izraženo kod manjih gradova koji nisu zapljusnule velike 
svjetske stilsko civilizacijske novine, a posebno se prepoznaje kod dijelova bal-
kanskih gradova nastalih u osmanskom razdoblju, čiji su se elementi sačuvali 
do danas. Fizička struktura grada je toliko dominantan element kvaliteta grada, 
da bi se ona morala istražiti, evidentirati, valorizirati, klasificirati, kategorizi-
rati, verificirati, a u određenim slučajevima i zaštiti kao kulturno dobro. Tek 
na takav način stvoreni su uvjeti za njihovu prezentaciju i kvalitetnu održivu 
turističku eksploataciju.

Do sada, u praksi, aspekt urbane strukture kao kulturne vrijednosti je pre-
poznat ali i nedovoljno tretiran u okviru zakonskih, stručnih, metodoloških 
i revitalizacijskih procesa. Zbog toga je potrebno ovoj temi „otvoriti vrata” i 
stvoriti bitne preduvjete za njenu zaštitu.

Doc. dr sc. Borislav Puljić, Mirela Šetka Prlić  

URBANA FORMA MOSTARA KAO SPOMENIČKA VRIJESNOST

Metoda istraživanja i geneza urbane forme na primjeru Mostara
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Rad će se opsežnije osvrnuti na korištenu metodologiju utvrđivanja fizičke 
strukture Mostara u osmanskom razdoblju, od njegovog nastanka 1440. god-
ine do 1878. godine.

Ova specifična metodologija rezultirala je otkrivenom genezom fizičke 
strukture Mostara kroz pet karakterističnih urbanističkih razdoblja.

Prostorno-vremenskim analizama, predstavljenim grafički i posebnom 
detaljnom analizom vremenskog nastanka važnih objekata uočena je pojava 
prvih elemenata urbaniteta polovinom 15. stoljeća. Kasaba je nastala u prvoj 
polovini 16. stoljeća, a potom u trećem razdoblju urbanizacije slijedi jak razvoj 
do 1630. godine, tj. 80 godina. Tada grad doživljava svoj puni procvat i doseže 
svoje krajnje granice iz osmanskog razdoblja. U razdoblju koje čini slijedećih 
250 godina Mostar je stagnirao i propadao na periferiji zaostalog feudalnog 
Carstva.

Vrijeme urbanog procvata rezultat je mira u Mostaru i bogatstva od 
pljačkaških pohoda u drugim dalekim zemljama, a stagnacija posljedica 
izgubljenih ratova i ratnih gubitaka, sukoba u neposrednoj blizini te unutarn-
jih nemira.

Ovaj rad bi trebao da doprinese pokretanju inicijative za uvrštavanje 
urbane forme, kao elementa kvalitete povijesnih gradova, a  moguće i gradova 
u cjelini, u stručno-metodološku i zakonsku proceduru spomeničke zaštite.

Prezentirana metodologija može da posluži kao preporučena metoda za 
analizu, otkrivanje i zaštitu urbane strukture osmanskog razdoblja i kod dru-
gih gradova na području Bosne i Hercegovine, a eventualno i nekih drugih 
gradova na Balkanu.

2.  Metodologija istraživanja

Za otkrivanje fizičke strukture ili urbane forme nekog grada Bosne i Her-
cegovine u bilo kojem razdoblju, bilo je potrebno uspostaviti moguću i rela-
tivno egzaktnu metodologiju. U tu svrhu prvo su utvrđeni elementi urbane 
forme koji  su predmet istraživanja, i to: 

  Prostori mahala 
  Stambeni kompleksi
  Parcelizacija
  Groblja
  Javni gradski objekti 
  Čaršija 
  Ulice

�.
�.
3.
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Pobrojani elementi urbane forme su analizirani s ciljem utvrđivanja fizičkih 
struktura i specifičnih urbanističkih razdoblja sa aspekta:

  Mreže ulica
  Gradbenih struktura 
  Upotrebe tla

Fizička struktura grada je utvrđena grafičkom retrogradnom analizom. 
Austrougarski geodeti su odmah po dolasku Austrougarske monarhije u Mos-
tar 1878. godine uradili geodetsko snimanje grada i prezentirali ih na vojnoj 
karti iste godine u mjerilu  1:3125 (ilustracija br. 1), a 1881. godine je urađen 
i katastarski plan u mjerilu 1:2880 (ilustracija br. 2). Ove karte, dobivene 
od Državnog arhiva u Beču, su sadržavale velik broj korisnih informacija, 
no bile su geodetski neprecizne. Da bi karte mogle da posluže za opsežnije 
urbanističke analize morale su se potpuno digitalizirati. Karte su skenirane te 
potom geokodirane sa više od 30 poligonih točaka i konačno rektificirane tj. 
postale su mape usporedive sa suvremenim geodetskim snimcima. Spomen-
uti elementi urbane forme: stambeni objekti, parcele, groblja, javni objekti i 
ulice su rekognisticirani, a potom vektorizirani. Sada već računalno upora-
bljivi podaci su pridruženi geografskom informacijskom sustavu (GISu) čime 
su austrougarske karte postale „pametne karte” koje su omogućile stvaranje 
interaktivnih upitnika i analiziranje prostornih informacija. (Sl. 1, 2)

Prvi rezultat računalne obrade podataka je bila karta namjene površina 
Mostara iz poslednje faze osmanskog razdoblja (ilustracija br. 3). Da bi se 
dobili podaci o kompletnoj urbanoj formi osmanskog grada bilo je potrebno 
utvrditi granice čaršije i mahala, kao specifičnih elemenata osmanskog grada. 
Granice čaršije su jasno prepoznatljive i danas, te su jednostavno utvrđene no 
utvrđivanje granica mahala je bio poseban problem. Poznata je činjenica da 
svaka mahala ima svoju bogomolju i da je molitva pet puta na dan obaveza 
svakog vjernika, iz čega proizlaze i urbanističke zakonitosti da:

  glas mujezina mora dopirati do granice mahale tj. svih njenih stanovnika 
kao i 

 da svi stanovnici moraju imati mogućnost pješačkog pristupa bogomolji, i 
to u roku od približno pet minuta hoda.
Na temelju ovih zakonitosti je urađena karta izohora sa izvorištem u 

bogomolji. Naprijed spomenutim inteligentnim podacima su tako pridruženi 
podaci i o topografiji, orijentaciji stambenih objekata, pravcu pružanja ulica 
što je omogućilo da se prostornim analizama uz pomoć GIS računalnih pro-
grama utvrde i granice mahala. Čime je završen proces rekognisticiranja svih 

�.
�.
3.
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elemenata urbane forme i sveukupnog grada na kraju osmanske vladavine. 
Ova karta s kraja osmanske vladavine je u daljem radu poslužila kao temeljna 
karta.

Otkrivanje fizičke strukture prethodnih karakterističnih razdoblja urba-
nog razvoja omogućile su i sljedeće zakonitosti:

  Broj stanovnika mahale nije se bitno mijenjao od njenog nastanka pa do 
poslednjeg osmanskog razdoblja. Broj kuća u mahali je ostao isti od njenog 
nastanka pa do poslednjeg razdoblja i austrougarskog dolaska. Možemo 
zaključiti da je mahala relativno prostorno i vremenski nepromijenjena.1 

Grad se nije kroz vrijeme širio povećanjem stanovnika i kuća kroz vrijeme, 
već povećanjem broja mahala (nove mahale).

  Mahala je nastala završno u procesu njenog formiranja danom izgradnjom 
mahalske džamije ili mesdžida2. Ova činjenica je otkrila vrijeme nastanka 
svake pojedinačne mahale.3

  Forma stambenog objekta skoro da je ostala ista od 16. do početka 19. 
stoljeća.
Retrogradnom analizom i poznajući naprijed navedene zakonitosti elimi-

nacijom kasnije nastalih mahala i ulica sa temeljne karte poslednjeg osman-
skog razdoblja, bilo je prilično jednostavno dobiti relativno pouzdanu „sliku” 
Mostara u svakom od karakterističnih razdoblja njegovog urbanog razvoja 
potkrijepljenu nizom relativno točnih numeričkih urbanističkih pokazatelja 
(površina, stupanj izgrađenosti, gustoća stanovanja itd.). (Sl. 3)

3. Razdoblja u razvoju urbane strukture grada u prostoru i vremenu

Na osnovi prikupljenih povijesnih informacija, analiza, odgovarajuće sin-
teze i dobivenih rezultata, cjelokupan prostorni razvoj urbane strukture grada 
Mostara podijeljen je u logična i specifična razdoblja. Za potrebe utvrđivanja 
urbanističkih razdoblja grada poslužile su analize razvoja mreže ulica, gradbe-
nih struktura i uporabe tla (ilustracije 4–13), odnosno analiza urbane forme. 
Svako utvrđeno razdoblje jedinstvena je homogena cjelina prepoznatljiva po 
osobitostima koje ih čine drugačijima od ostalih. Pri utvrđivanju pojedinih 
razdoblja razvoja urbane strukture grada vodili smo se također i kriterijem 
povećanja veličine grada u određenom vremenu.4 Tako se dinamički unutar 
istraživanog razdoblja pratilo nekoliko elemenata koji bitno utječu na veličinu 
grada. To su:

  povećanje zauzete površine mahala i čaršije, to jest grada u određenom 
razdoblju (prostorno-fizički pristup),

�.

�.

3.





�3�

  povećanje (kretanje) broja stanovnika u određenom razdoblju (demograf-
ski pristup veličini grada),

 broj nastalih javnih objekata u određenom razdoblju.
Prva dva kriterija na osnovi kojih je utvrđena veličina grada podrazu-

mijevaju konstantnu gustoću stanovanja (broj stanovnika po hektaru) u 
mahalama tijekom svih razdoblja. To znači da se površina grada povećavala 
povećanjem broja mahala, a ne povećanjem mahale, kao što se i broj stanovnika 
grada povećavao sa sve više mahala, a ne zbog novih stanovnika u mahali. Uz 
konstantu gustoće stanovanja, očita je i konstanta gustoće izgrađenosti (odnos 
između površine stambene zone mahale i bruto razvijene građevinske površine 
svih objekata) te FAR (floorarearatio), također relativno konstantan.

Treći, ne manje bitan, kriterij jest nastanak javnih gradskih te objekata 
komunalne infrastrukture u promatranom razdoblju. S obzirom na to da se 
nije mogla egzaktno pratiti ta gradnja po investicijskoj jedinici ulaganja, a po 
m2 površine ili po m1 dužine bili bi neujednačeni rezultati, opredijelili smo 
se jednostavno za broj objekata, i to džamija, hanova, hamama, mostova, 
vodovoda, šedrvana i mesdžida. 

Tako je s aspekta razvoja fizičke strukture grada utvrđeno pet karakterističnih 
razdoblja5:

  Srednjovjekovno-predosmansko koje je trajalo od 1440. do 1506. godine, 
  Rano osmansko koje traje od početka 16. stoljeća pa do njegove polovine,
  Osmanska urbanizacija vrijeme je od polovine 16. stoljeća do tridesetih 

godina 17. stoljeća,
  Stagnacija razvoja fizičke strukture grada koja traje od 1630. godine do 

polovine 19. stoljeća i 
  Razdoblje promjena od 1850. godine do 1878. i dolaska austrougarske vlasti 

i izgradnje nove fizičke i urbane strukture.

Prva faza, to jest nastanak i formiranje srednjovjekovnog naselja Mostara, 
traje više od 50 godina. U toj fazi postojalo je naselje koje je na početku imalo 
najmanje između osamdeset i sto stanovnika, a na kraju od dvesta pedeset 
do trista. Bilo je smješteno u podnožju kastela (kule) Herceguša (u izvorima 
kula Nebojša). Naselje je imalo most na lance i na drugoj strani, drugi kaštel 
(„Pontis”), franjevački samostan s crkvom te trgovište (pazar).6 Budući da je 
cjelokupno stanovništvo, osim vojne posade u kuli, bilo kršćansko, očito je 
da se u naselju u tom razdoblju nisu promijenili ni urbani sadržaji ni fizička 
struktura (urbana forma) srednjovjekovnog naselja. Zbog toga se govori o jed-
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instvenom razdoblju s aspekta razvoja urbane strukture bez obzira na osman-
sku vojnu nazočnost.

Nedvosmisleno se zna da su polovinom 15. stoljeća na prostoru Mostara 
postojala dva kaštela, most, franjevački samostan, trgovište i naselje. Ti ele-
menti razlikuju to naselje od sela, što svjedoči o postojanju naselja sa zamecima 
urbaniteta tijekom cijele druge polovine 15. stoljeća, to jest predosmanskog 
Mostara. Činjenica da do kraja tog stoljeća u njemu osim posade u tvrđavi ne 
živi muslimansko stanovništvo7 potvrđuje tezu o trajanju njegove srednjovjek-
ovne urbane strukture do kraja 15. stoljeća bez ijednog elementa orijentalnoga 
grada. Da je na prostoru Mostara postojalo srednjovjekovno naselje s urbanim 
elementima, zaključuje u svojim istraživanjima i D. K. Kojić.8 Urbani karak-
ter bosanskohercegovačkih gradova, a time i Mostara, nije obilježavala urbana 
forma zapadnih gotičkih gradova, već prije svega zanatsko-trgovačka privreda, 
to jest urbani sadržaji. 

Sigurno je da je Mostar egzistirao kao kasno srednjovjekovno naselje s 
trgom potkraj prve polovine pa sve do kraja 15. stoljeća. Ono je imalo karakter 
i formu sličnih srednjovjekovnih bosanskohercegovačkih trgova, to jest naselja 
sa začecima urbaniteta. Natalija Mastilo smatra da su se neke kasabe razvile iz 
srednjovjekovnih trgova koji su katkad bili identični gradskom podgrađu.9 U 
srednjem vijeku pod trgom se podrazumijevalo stalno ili povremeno trgovište 
te naselje na mjestu stalnih trgovišta koje se prema načinu života izdvaja od 
seoskih naselja. Početkom osmanske vladavine riječ trg (u smislu varošice ili 
smislu trga) zamjenjuje se riječju „bazar” („pazar”)10. Takav je slučaj i s Mos-
tarom koji se u prvom popisu iz 1468/69. godine naziva „semi pazar Mostar”, a 
zna se da su se gotovo sva naselja s nazivom „semi” razvila u kasabe.11

Druga faza, rano osmansko razdoblje razvoja urbane strukture Mostara, 
počinje početkom 16. stoljeća i traje do njegove polovine. Cijelo to razdoblje još 
većinski kršćansko naselje polako poprima elemente urbane strukture osman-
skih gradova na Balkanu. Osmanski popisi poreznih obveznika iz 1499/500, 
1519/20. i 1528/30. godine govore da se broj stanovnika naselja popeo s 250–
300 na vjerojatnih 2.000–2.500, a broj kuća sa 60–70 na 400–500. Grad će na 
kraju tog razdoblja zauzimati površinu od oko 6 ha. Na početku tog razdoblja 
(1499/1500) zabilježen je nagli porast stanovništva. To povećanje ne odgovara 
prirodnom prirastu (s 20 na 51 poreznog obveznika – kućanstvo u 20 godina) 
pa je očito da je riječ o doseljavanju.12 To je vrijeme u kojem naselje uz Trg 
Mostar (Kaprühisar) mijenja ime u mahalu Geberana, a nastaju Sinan-pašina 
(tada zvana mahala Časne džamije) i Ćejvan-ćehajina mahala (tada zvana 
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mahala KulAbdala). Pojavljuje se mostarska čaršija na mjestu srednjovjeko-
vnog trga. Od poznatih procesa osmanske urbanizacije13 bio je to onaj kada 
se uz postojeće srednjovjekovno naselje gradi nova samostalna mahala s čisto 
islamskim stanovništvom koja se počinje ekonomski preferirati i koja postaje 
dominantna radi islamizacije i nove urbanizacije. To je očito iz popisa godine 
1528/30. u kojem je kršćanska mahala (mahala geberana) isključivo kršćanska, 
a da su druge dvije muslimanske. U to vrijeme dvije od tri mahale dobivaju 
status kasabe, a njihovi stanovnici muafet.14 Taj status proglašavan je carskom 
„muafnamom”15 i stanovnicima dijela grada donio je ukidanje dijela poreza 
(ispendža-resm-i čift, državnih porez; avāriz), a gradu utvrdio točno definiran 
teritorij koji ga je odvajao od ruralnog prostora. Kada je dobio taj status, ne 
zna se, ali ga je sigurno imao sve do 30-ih godina 17. stoljeća jer se u Sidžilu 
mostarskog kadije iz 1632–34. godine Mostar još naziva kasaba.

Uz „većinsko muslimansko stanovništvo” (samo u dvije mahale)status kas-
abe omogućili su mu: džamija Sinan-pašina (u početku vjerojatno mesdžid16) 
u kojoj se moli svih pet molitava te molitva petkom i za Bajram, to jest džamija 
u kojoj se održava propovijed (hutba); formirana čaršija s tjednim pazarnim 
danom17 te činjenica da se stanovništvo bavilo neagrarnim, to jest gradskim 
zanimanjima.18

U to vrijeme pokraj zatečenih srednjovjekovnih kula na mostu, u koje 
su smješteni vojnici, podiže se mesdžid sultana Selima za njihove potrebe, 
a s druge strane puta koji ide uz kulu gradi se Ćejvan-ćehajin han (kalhana 
han – tvrđavski han). Uz put niču trgovine i zanatske radionice novog tipa, 
a Trg Mostar prerasta u mostarsku čaršiju. U ovom razdoblju i dalje ostaje 
dominantna fizička struktura iz srednjovjekovnog razdoblja. Osmanska akcija 
naseljavanja i davanja povlaštena položaja dvjema mahalama izvan Trga Mos-
tar više je značila „akt stvaranja novog grada nego akt transformacije zatečenog 
stanja.”19

Treće razdoblje osmanske urbanizacije je doba razvoja urbane strukture 
Mostara, nagle urbanizacije u kojoj poprima sve odlike grada iz osmanskog 
razdoblja. Za njezin početak uzela se okvirno 1550. godina prema kriteriju 
naglog povećanja fizičke veličine grada, naglog povećanja broja stanovnika i 
izgradnje najvažnijih objekata. Dodatni je element i promjena etničke pripad-
nosti stanovnika. Popis poreznih obveznika iz 1585. godine prvi put govori o 
etničkoj dominaciji muslimana, ali i znatnom broju (više od 100) konvertita 
starješina domova prve generacije20, tj. ljudi koji su rođeni kao kršćani prije 
30–40 godina. Znači da je od 20 do 30 godina prije (oko polovine stoljeća) 
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dominantno stanovništvo prvi put prestalo biti kršćansko i postajalo musli-
mansko, a grad se već znatno počeo širiti od tih godina. Broj stanovnika se s 
2.000–2.500 povećao na 9.000–11.000, a broj kuća s 400–600 na 1.600–2.000. 
U tom razdoblju razvoja grada nastale su 22 mahale, četiri u svojoj krajnjoj 
veličini, te svi javni objekti koje je morao imati grad iz osmanskog razdoblja na 
Balkanu. U to su doba u Mostaru niknuli Stari most na Neretvi i Kriva ćuprija 
na Radobolji, na kojoj nastaje i niz ostalih mostova. Grade se gradski javni 
objekti: čaršijske džamije Koski Mehmed-pašina i Hadži Kurtova (Tabačica), 
medrese, Ćejvan-ćehajinhamam, hanovi Karađoz-begov, Koski Mehmed-
pašina, janjičarski odžak itd.).

četvrto razdoblje u prostorno-vremenskom razvoju Mostara doba stagnac-
ije traje od tridesetih godina 17. stoljeća do polovine 19. stoljeća. Tijekom više 
od 200 godina nastaje samo pet novih perifernih mahala i samo rijetki javni 
objekti. Grad se povećava za oko 18 ha i gradi se 200-tinjak kuća. Mostar tada 
doseže krajnju demografsku veličinu, dakle ima oko 12.000 stanovnika.

To je vrijeme ratova, bolesti, nepogoda, unutarnjih sukoba i poraza pod 
Siskom, Bečom, Peštom i u Dalmaciji, izgubljenih teritorija, povlačenja, a u 
grad više puta stižu izbjeglice (muhadžeri). Jedino što se gradi u tom razdo-
blju opće komunalne zaostalosti jest nova tvrđava (nove gradske zidine)20. U 
tom razdoblju gradovi na Balkanu nisu se znatnije povećavali. S obzirom na 
to da su se začaurena trgovina i tradicionalno zanatstvo zadržali samo radi 
zadovoljenja osnovnih potreba društva i nikada se nisu razvili u manufakturu, 
nije postojala potreba za novom radnom snagom, pa nije bilo ni migracije selo 
– grad ni urbanizacije. Stoga se može konstatirati da se gradovi Osmanskog 
carstva, pa i Mostar, između 17. i 19. stoljeća ne šire niti razvijaju. Ostali su na 
razini iz 16. i 17. stoljeća na kojoj su i nastali. 

Peto, posljednje, razdoblje promjena slijedi od polovine 19. stoljeća do kraja 
osmanske vladavine. To je vrijeme u osvit novog doba. Prijelomna je točka 
pojava sultanova namjesnika Omer-paše Latasa koji 1851. godine guši otpor 
Bosanaca i Hercegovaca protiv državnih reformi. U to vrijeme 1852. godine 
u nemirima gori i dio mostarske čaršije.21 Godine 1862. mostarske čaršije 
Kujundžiluk sve do kule Herceguše zahvatio je požar, a ono što nije izgorjelo, 
srušeno je.22 U drugoj polovini 19. stoljeća na mjestu tih dućana, a i drugdje 
grade se novi katni kameni objekti po uzoru na one u Dubrovniku. U to doba 
urbana slika čaršije mijenja se iz temelja te se gradi niz javnih objekata. Mos-
tarski Hrvati grade Biskupski dvor, samostan, katedralu Sv. Petra i Pavla, Školu 



�38

časnih sestara Sv. Vinka Paulskog, tiskaru. Srbi grade svoju novu Sabornu 
crkvu, mušku i žensku školu. Nastaju nova katolička i pravoslavna groblja. 

Nema novih mahala, ali neke od postojećih na istočnoj strani grada 
povećavaju se novopridošlim stanovništvom iz okolnih prostora. Proces dosel-
javanja pospješuje gospodarski rast novonastale srpske trgovačke buržoazije. 
Tako se naglo šire mahala Bjelušine (Čurči Ahmetove), Kamber agina te hadži 
Balina (Gornji Brankovac) i Vučijaković mahala (Donji Brankovac). U tom 
razdoblju javlja se prva klasna diferencijacija po mjestu stanovanja, i to lociran-
jem novonastalog srpskog trgovačkog sloja u naselju Brankovac. 

Tad se prvi put pojavljuju začeci procesa prerastanja nekoliko mahala u 
gradske četvrti. Zbog tog procesa homogenizacije grada srastao je najveći broj 
mahala i pojavile su se četvrti, od kojih se neke i dalje zovu mahale. To je deset 
četvrti koje su doživjele procvat u sljedećem razdoblju razvoja Mostara, tije-
kom austrougarske okupacije. Sve nose narodna imena: Carina, Brankovac, 
Grad, Bjelušine, Luka, Ričina, Cernica, Zahum, Podhum i Predhum (Donja 
mahala).24

4. Zaključak

Rad je prezentirao metodologiju otkrivanja urbane forme gradova iz razdo-
blja osmanske uprave u Bosni i Hercegovini, a koja je korištena u izradi dok-
torske disertacije „Urbana struktura Mostara u razdoblju osmanske uprave”25. 
Ovom metodologijom na primjeru Mostara utvrđena je i prezentirana urbana 
forma grada u razdoblju od njegovog nastanka do 1878. godine i dolaska aus-
trougarske vlasti. Urbana forma je prezentirana preko geneze njenih elemenata 
urbane mreže, gradbenih struktura i namjene površina. Sagledavanje razvoja 
urbane forme Mostara kroz vrijeme, kao i njeno prepoznavanje u današnjoj 
urbanoj formi grada otkrilo nam je sve njene karakteristike i vrijednosti. Uvid 
u genezu urbane forme je značajno doprinio otkrivanju karakterističnih i pre-
poznatljivih razdoblja u razvoju grada. Stoga je inicirano njeno dalje korištenja 
u analizi urbane forme gradova u Bosni i Hercegovini i Balkanu sa ciljem nje-
nog vrednovanja kao važnog elementa spomenika kulture i procesa zaštite 
spomenika.
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URBAN FORM OF MOSTAR AS A MONUMENTAL VALUE
(RESEARCH METHODOLOGY AND THE GENESIS OF URBAN FORM 
IN THE ExAMPLE OF MOSTAR)

SUMMARY 

This scientific paper processes three subjects. The law and the practice protects 
archeological sites, individual objects, rural and urban complexes etc. In some cases 
the urban form can be singled out and categorized as a monumental value. First 
subject of the paper is defining the need and arguments for official candidate and 
inclusion of the urban form of a city as an important element of a protected monu-
mental value. Second subject of this paper is a description of the established research 
methodology and the discovery of important elements of the physical structure 
of Bosnian and Herzegovinian cities from the Ottoman period on the example of 
Mostar city. The third subject of this paper is the genesis of the urban form of Mostar 
city, established with the mentioned methodology, throughout important and char-
acteristic periods of cities development from its origin in 1440 to 1778 i.e. until the 
arrival of Austro-Hungarian troops.
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Sl. �. Austrougarska vojna karta Mostara, izv. mj. 1:2880, 1878. godine 
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Sl. �. Katastarski plan, izv. mj. 1:3125, 1881. godine
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Sl. 3. Karta namjene površina Mostara u XIX stoljeću 
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Sl. �. Fizička struktura u predosmanskom srednjovjekovonom razdoblju, мreža ulica

Sl. �. Fizička struktura u ranom osmanskom razdoblju, мreža ulica 
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Sl. 6. Fizička struktura u osmanskom razdoblju, мreža ulica

Sl. 7. Fizička struktura u razdoblju stagnacije, мreža ulica 
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Sl. 8. Fizička struktura u razdoblju promjena, мreža ulica 

Sl. 9. Fizička struktura u predosmanskom srednjovjekovonom razdoblju, gradbene strukture
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Sl. �0. Fizička struktura u ranom osmanskom razdoblju, gradbene strukture 

Sl. ��. Fizička struktura u osmanskom razdoblju, gradbene strukture 



��0

Sl. ��. Fizička struktura u razdoblju stagnacije, gradbene strukture 

Sl. �3. Fizička struktura u razdoblju stagnacije, gradbene strukture
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Proteklih godina Institut za povijest umjetnosti proveo je niz istraživanja 
na području Osijeka i njegove okolice. Istraživanja su trenutačno usmjerena na 
područje osječke Tvrđe, povijesnog jezgra Osijeka.

Grad Osijek upravno je, političko i kulturno središte Slavonije, a prema 
posljednjem popisu imao je 83.496 stanovnika i bio je četvrti grad po veličini 
u Hrvatskoj. 

Grad je nastao u naplavnoj ravni Drave, uz desnu riječnu obalu, na terasi 
koja nadvisuje okolno poplavno područje za 5 do 9 metara, a zbog ocijedosti 
i izdignutog položaja iznad naplavnog područja predstavlja i najpovoljn-
iji položaj za naseljavanje. Karakteristika reljefno ravničarskog prostora je 
njegova otvorenost, a tijekom povijesti i pogranični položaj. U mirnim vre-
menima to će značiti mogućnost primanja i razmjene kulturnih utjecaja, ali i 
razaranja u nemirnim vremenima. Specifičnost položaja vidljiva je i iz latin-
skog naziva Osijeka – Mursa, čije se značenje tumači kao močvara, barovito 
mjesto, močvarni kraj.1 Značenje i položaj Osijeka prepoznaje se i iz srednjo-
vjekovnog slavenskog naziva grada tumačenog kao oseka, osijek, tj. gaz, riječni 
prijelaz.2 

U doba rimske vladavine na području Osijeka (danas Donji grad) u sklopu 
limesa nastao je grad Mursa. Mursa se razvila iz vojnog logora –  castra, sjedišta 
legije, a pomicanjem limesa prevladali su civilne funkcije. Prva faza urbaniza-
cije Panonije, koja je obuhvatila njezin središnji i istočni dio završila je dod-
jeljivanjem kolonijalnog prava Mursi u drugom stoljeću.3 U razvoju grada 
zabilježeno je više razdoblja izgradnje. Najviši stupanj urbanizacije dosegnut 

Dr Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan

OSJEČKA TVRĐA, ISTRAŽENOST I PROBLEMI OBNOVE 
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je u razdoblju između 2. i 4. stoljeća, kada je formiran i pravilan raster ulica s 
javnim zgradama unutar pravokutnih gradskih zidina. Okosnicu grada činio 
je most vjerojatno podignut u doba cara Hadrijana. Grad je smješten na pret-
povijesnom putu „Via militaris”, „Via diagonalis”, koji je povezivao Evropu i 
Aziju, na križanju sa njegovim zapadnim odvojkom koji se pružao uz dravski 
prometni smjer. Avarskim provalama u 5. i 6. stoljeću gradovi Panonije su 
napušteni ili srušeni. Ruševine grada bile su vidljive još u 18. stoljeću, korištene 
su kao građevni materijal, a preslojene su izgradnjom Donjeg grada. 

Arheološki nalazi potvrđuju postojanje naselja Slavena i Avara istočno i 
zapadno od Murse, no tijekom srednjeg vijeka Osijek je prvi puta spomenut u 
ispravi kralja Emerika 1196, kojom se cistercitima iz opatije Cikador potvrđuju 
prava ubiranja osječke brodarine i tržne placarine.4 Samo naselje naziva se 
forum Eszek et portus, a prema korištenim terminima Osijek je u 12. stoljeću 
bio mjesto trgovine – trg i riječni prijelaz, iz čega se može pretpostaviti i struk-
tura prostora s trgom usmjerenim prema rijeci.5 Takvo određenje prostora 
uobičajeno je svim gradovima orijentiranim prema rijeci. Cistercitska crkva 
posvećena Sv. Trojstvu (datirana u polovicu 12. st., a građena je i pregrađivana 
u više faza), sačuvana je u arheološkom sloju pod današnjom franjevačkom 
crkvom (prezentiran je romanički portal).6 Pretpostavlja se da se sjeverno od 
crkve nalazila utvrda, no iako je to najlogičniji položaj za smještaj fortifikacije, 
prvi podaci o postojanju utvrde potječu iz 15. stoljeća.7 Zahvaljujući sačuvanim 
povijesnim podacima iz vremena osmanske vladavine i prvim kartografskim 
prikazima nastalim neposredno nakon oslobođenja od Turaka, rekonstru-
irana je morfološka struktura Osijeka u doba osmanske vladavine, pri čemu 
je utvrđeno i da nije bilo bitnih promjena prostorne strukture u odnosu na 
srednji vijek. Nakon što Osijek 1353. prelazi u vlasništvo porodice Koroga, 
usporedno s usponom porodice u 15. st. dolazi do urbane ekspanzije. Osijek 
se tada naziva oppidumum, broji oko 2.000 stanovnika, a dolazi i do promjena 
u urbanoj strukturi. Grad je sada utvrđen, vjerojatno se gradi dvor Koroga, 
pregrađuje se župna crkva, a pretpostavlja se i postojanje druge srednjovjeko-
vne crkve. Prema provedenoj analizi prostorna struktura grada sastojala se od 
dvije paralelne ulice poprečno povezane drugim ulicama, što upućuje na ele-
mente planiranja grada. Iako Osijek nije imao privilegij slobodnog kraljevskog 
grada, bez sumnje u 15. stoljeću možemo govoriti o naselju koje je funkcionalno 
i oblikovno odgovaralo razvijenim gradskim naseljima na području Ugarsko-
Hrvatskog kraljevstva. 

Nakon pada Osijeka u osmanske ruke, 1526, grad postaje važnim vojnim, 
a kasnije i trgovačkim uporištem. Zadržavajući naslijeđenu urbanu strukturu, 
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grad je podijeljen na varoš – prostor današnje Tvrđe i palanku – predgrađe 
koje se pružalo polukružno, južno i jugozapadno pod Tvrđom. U tvrđi se 
spominju četiri mahale, a u palanci tri. Župna crkva pretvorena je u džamiju, 
dok je druga džamija sagrađena u zapadnom dijelu grada.8 Iz palanke, dola-
zilo se na Sulejmanov most (podignut 1526, kasnije pregrađivan). Palanka je 
bila trgovačko središte grada i u njoj se nalazilo: šest hanova, karavansaraj, 
hamam, česme, medresa, velik broj dućana, te obrtičkih radionica, a izvan pal-
anke nalazio se bazar.9 

Nakon oslobođenja od osmanske vlasti 1687. grad je već 1690. proglašen 
komorskim gradom.10 Tada je nastao i osnovni, idealni koncept planiranog 
utvrđenog grada, sa središnjim trgom, sustavom kasarni uz rub fortifikacija 
i blokovskom izgradnjom unutar pravilnog rastera. Stanovništvo podgrađa, 
preseljeno je izvan topometne linije (663 m), pa su tada formirani Gornji i 
Donji grad a nešto kasnije i Novi grad (1721). Do 1712. vanjski sustav utvrda 
uglavnom je dovršen, kao i urbana shema pravilnog rastera. Na mjestu Sule-
jmanove džamije podignuta je franjevačka crkva sa samostanom, dok je uz 
nekadašnju Kasim-pašinu džamiju sagrađena isusovačka crkva Sv. Mihovila sa 
samostanom. U drugom razdoblju izgradnje, nakon 1720, na sjevernoj strani 
trga podignuta je zgrada Generalata, uz zapadni rub trga sagrađena je zgrada 
glavne straže, a središnji prostor trga akcentuiran je zavjetnim pilom Sv. Tro-
jstva. Na istočnoj fronti trga sagrađena je zgrada magistrata. U drugoj polovici 
18. stoljeća dolazi do niza pregradnji (dodaje se kat na Generalatu), a podiže se 
i prvi javni perivoj –  Gradski vrt. Nakon preseljenja vojnog zapovjedništva u 
Petrovaradin 1786, tri gradske općine su ujedinjene, a 1809. Osijek je proglašen 
slobodnim kraljevskim gradom. Osijek je reprezentativni i prvi primjer baro-
knog grada – tvrđave, koji objedinjuje vojne i civilne funkcije. 

Zbog prestanka vojnih funkcija, tijekom 19. stoljeća započinje razgradnja 
fortifikacijskog sklopa, a središnje gradske funkcije prenesene su u Gornji grad, 
novo gradsko središte. Konačna razgradnja fortifikacijskog sklopa započela je 
1923, a dovršena je 1926. Vojne vlasti 1925/26. ograđuju kasarne zidom, čime 
je stvoren krivi dojam izgleda Tvrđe sa zapadne i južne strane. Djelomično su 
sačuvani dijelovi utvrde na sjeveroistočnoj strani. Nakon rušenja tvrđavskih 
zidina, našla se gradska jezgra po prvi puta od svog nastanka u srednjem vijeku 
otvorena sa svih strana. 

Prostor oko Tvrđe bio je najkvalitetniji potencijalni prostor za širenje 
grada. Već i prije rušenja utvrda predviđena je urbanizacija tog područja.11 
Prvi prijedlozi parcelacije predviđali su zadržavanje tvrđavskih bedema, no 
već Regulatorna osnova iz 1911. predviđala je blokovsku izgradnju na južnom 
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potezu bedema. Ideja osmišljavanja neizgrađenog prostora između Gornjeg i 
Donjeg grada uglavnom se svodila na pravocrtno povezivanje kroz područje 
srušenih tvrđavskih bedema. Nakon Drugog svjetskog rata, prvi puta javlja 
se i ideja širenja grada na lijevu dravsku obalu (1947/48), ponovljena 1960, 
te konačno 1975. i 1988. U novije vrijeme odustalo se od ideje širenja grada 
na lijevu riječnu obalu, a prihvatljivim se smatra ideja longitudinalog širenja 
grada. Uz prostorno planiranje vezani su i pokušaji revitalizacije Tvrđe, prvi 
puta definirani 1976, Planom obnove i oživljavanja, utemeljenom na idejama 
preseljenja kulturnih ustanova, postupnom iseljenju vojnih sadržaja i pretvar-
anju Tvrđe u gradski kulturni centar.12 Plan je tek dijelom ostvaren, zbog nere-
alnih pretpostavki, materijalnih, financijskih i kulturnih ograničenja grada. 
Akcijski plan prenošenja sveučilišnih sadržaja u Tvrđu usvojen je 1994, a revi-
talizacija i obnova bazirana je na konceptu sveučilišnog grada, no razvojem 
kampusa u Donjem gradu izgubio se razvojni koncept. 

Do organizacijskih promjena dolazi osnivanjem Agencije za obnovu 
osječke Tvrđe 1999. godine. Agencija je 2001. godine izradila Plan obnove i 
revitalizacije, s prijedlogom nove namjene građevina, kojima bi se zadovoljile 
potrebe institucija u kulturi, pretpostavku za pokretanje i razradu Programa 
„Kulturnog krajolika”, čije bi žarište trebala biti Tvrđa.13 Plan nije realiziran u 
cijelosti iz istih razloga kao i onaj iz sedamdesetih. Agencija je naručila i izradu 
„Urbanističko-konzervatorske studije vanjskog obrambenog prstena Tvrđe”, 
2009,14 čime su uspostavljene pretpostavke za obnovu i prezentaciju bastionske 
trase (obnovljena su i prezentirana Vodena vrata), nadalje proveden je natječaj 
za uređenje Trga Vatroslava Lisinskog,15 izrađen niz konzervatorskih studija. U 
tijeku je i izrada analitičke studije Konzervatorske dokumentacije, čijom izra-
dom će se omogućiti operativna primjena niza dosada izrađenih elaborata.16 
Prema usvojenoj strategiji kulturnog razvitka Osijeka 2014– 2020, djelomična 
revitalizacija Tvrđe zamišljena je kao kapitalni infrastrukturni projekt, pri 
čemu bi se Osijek trebao kandidirati za Evropsku prijestolnicu kulture, uz nas-
tojanje da se Tvrđa uvrsti na UNESCO-vu Listu svjetske baštine.

Današnji problemi obnove Tvrđe

Površina osječke Tvrđe iznosi 52.666 m2 (5.3 ha, 120 kuća, oko 500 stalnih 
stanovnika) od toga je 62% tlocrtne površina javne namjene. 

 Depopulacija i socijalni status stanovništva
 Gubitak funkcije središta grada
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 Nejasno određenje namjene prostora Tvrđe
 Velika površina javnih zgrada
 Neriješeno pitanje vlasništva
 Nedostatak financijskih sredstava za obnovu i održavanje građevinskog 

fonda
 Tendencija podređenosti turističkoj namjeni uz gubitak stambene namjene 

i stvaranja kvalitetnog životnog okruženja
Jedan od osnovnih problema su nekadašnji vojni kompleksi koji su danas 

bez adekvatne namjene često u lošem stanju.
Primjer: Zgrada vojne pekare na Trgu Vatroslava Lisinskog. 
Bruto površina objekta iznosi 5.400 m2 na 5 etaža. Trenutno služi kao 

skladište Caritasa, a planirana nova namjena je hostel. Konzervatorska studija 
i projekti za obnovu su dovršeni te se planira aplikacija na EU fondove.

S druge strane obnova zgrada stambene namjene koje su u privatnom 
vlasništvu nemaju plansku potporu. Zgrade su u dosta lošem stanju. Stan-
ari većinom nemaju sredstava za njihovu obnovu, a ne postoje ni zakonske 
olakšice niti državna sredstva stoga često dolazi do primjera loše obnove .

Primjer: Stambeni objekt s lokalom u prizemlju, Franjevačka 14.
Prilikom adaptacije srušene su dvije povijesne zgrade i na tom mjestu 

sagrađena je jedna kvazi-povijesna zgrada. 

Autori: dr sc. Ratko Vučetić, viši znanstveni suradnik, Institut za povijest 
umjetnosti, Zagreb

Ivana Haničar Buljan, dipl. inž. arh., stručna savjetnica, Institut za povijest 
umjetnosti, Zagreb

Institut za povijest umjetnosti, osnovan je 1961. godine, na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 1991. postaje samostalna javna znan-
stvena ustanova za proučavanje povijesti i teorije umjetnosti (urbanizma, 
arhitekture, slikarstva, kiparstva, umjetničkog obrta, dizajna i vizualnih 
umjetnosti) svih vremenskih i stilskih razdoblja – s težištem na nacion-
alnoj povijesno umjetničkoj baštini. Primarna djelatnost Instituta je 
znanstvenoistraživačka. Posebnost Instituta je postojanje arhitektonskog 
odjela, čime su omogućena integralna, interdisciplinarna i transdiscipli-
narna istraživanja arhitektonskog i urbanističkog naslijeđa.
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PhD Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan  

OSIJEK FORTRESS – ExPLORATION AND RESTAURATION PROBLEMS

SUMMARY

The area of the Tvrđa fortress in Osijek is certainly a unique monument of urban 
heritage. After the fall of the Western Roman Empire, a natural elevation on the right 
Danube bank, next to the river crossing, becomes the nucleus of the future town. 
The town develops in the same place until the 19th century when the centre, because 
of new functions, shifts to the former suburbs. The area of Tvrđa was formed into a 
military town-fortress in the 18th century and is the first such example in this region. 
With the loss of its strategic and military importance, Tvrđa preserved its historic 
core, mostly degraded and neglected, but lost fortification assemblage. This work’s 
intention is to display the conditions of origin and development of Tvrđa, historic 
nucleus of Osijek, and to recognize and determine reasons that led to the nowadays 
condition. In addition, its intention is to show intentions for revitalization of the area, 
clustering different  institutions that are researching and revitalizing Tvrđa. During 
the 18th century, the territory next to the former border to the Ottoman Empire nu-
merous military town-forts emerged in similar historic conditions. In time, with the 
loss of the original functions the most of these towns had similar destiny, and ended 
up with degrading processes, and finally with neglected historic town centres. The 
research of typologically similar historic towns and forming basic models of revitali-
zation could serve as a starting common platform that could simplify the protection 
of urban heritage in the wider region that share similar destiny though history. 
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Sl. �. Detalj karte iz 1785. s prikazom osječkih mostova 

Sl. �. Rimska Mursa
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Sl. 3. Srednjovjekovni i osmanski Osijek

Sl. �. Glavni trg u Tvrđi s kužnim pilom, 1880.
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Sl. 6. Bastioni osječke Tvrđe i njihovo uklanjanje početkom 20. st. 

Sl. �. Plan osječke Tvrđe iz 1861. 
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Sl. 7. Nerealizirani plan izgradnje prostora oko Tvrđe 

Sl. 8. Današnji pogled iz zraka na Tvrđu 
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Sl. 9. Unutrašnjost stare vojne pekare, 2015.

Sl. �0. Unutrašnjost stare vojne pekare, 2015.
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1. Uvod

Civilizacije i kulture koje su se tokom istorije pojavljivale, na žalost 
u velikoj većini i nestajale, ostavljale su za sobom tragove koji su najčešće i 
danas vidljivi na teritorijama i u ambijentima u kojima su egzistirale. Ono što 
je najduže odolevalo i opstajalo kao legat tih kultura svakako su bila naselja 
i gradovi, odnosno artefakti koji su uspevali da odolevaju i prirodnim, ali i 
silama izazvanim od strane čoveka, koje su delovale u dugim vremenskim 
periodima. Međutim, ono što je danas u velikoj većini slučajeva nepoznato su 
konkretni uslovi i način života koji su pripadnici tih civilizacija vodili. U tom 
pogledu postoje brojna istraživanja koja pokušavaju da proniknu i predstave 
uslove u kojima su nekadašnji ljudi živeli, čime su se bavili, kako su se borili 
sa problemima koji su ih tada okupirali, ali i kako su uživali i stvarali kul-
turne i umetničke vrednosti koje su uspele da opstanu veoma dugo, često i do 
današnjih dana. Segment života nekadašnjih društava i ljudi koji je u najvećem 
broju slučajeva uspevao da nađe put do svakog narednog doba, ma koliko ona 
bila međusobno udaljena, svakako i jedino je kultura. 

Preko raznih ispoljavanja i manifestacija kulture saznajemo dostignuća 
nekadašnjih civilizacija u mnogim pogledima kao što su brojne vrste umet-
nosti, graditeljstvo, arhitektura, tehnološki stepen razvoja i mnogi drugi. Jedan 
od važnih zadataka savremenih istorijskih gradova trebalo bi da bude u pri-
kazu i predstavljanju što više elemenata i činilaca nekadašnje kulture i njenih 
brojnih slojeva i manifestacija, jer se njihovim poznavanjem i razumevanjem, u 

Dr Darko Reba, dr Milica Kostreš

SAVREMENI PROGRAMI ISTORIJSKOG GRADA



�6�

mnogim pogledima, unapređuju savremena kultura i umetnost, ali se istovre-
meno takvim saznanjima i iskustvima i uslovi života i rada svih stanovnika 
podižu na viši nivo.

U skladu sa takvim pogledom na savremeni zadatak svih gradova, u radu će 
biti prikazano kako pojedina evropska naselja, koja svakako mogu da ponesu 
epitet istorijskog grada, tu svoju nekadašnju kulturu prikazuju i prezentuju u 
današnje vreme na svojim prostorima. U tom pravcu će se analizirati mani-
festacije, u najvećoj meri na otvorenim urbanim prostorima, ali i u javnim 
institucijama, koje se organizuju u odabranim primerima. Kroz prikaz iza-
branih programa i događaja biće potvrđena ideja da istorijski gradovi, istovre-
meno sa održavanjem kontinuiteta odnosa prema prostoru iz prethodnih vre-
mena, moraju na specifičan način nastaviti i kulturološke funkcije i obrasce, 
formirane tokom njihovog postojanja. Na taj način, urbane manifestacije koje 
se organizuju u istorijskim gradovima mogu da posluže kao sredstvo koje 
pomaže stanovnicima i posetiocima da dožive savremenu urbanu realnost u 
datim sredinama, koja se neminovno kreće između stalnosti i kontinuiteta, sa 
jedne, i promena, sa druge strane1. 

Osnovni cilj i kriterijum pri valorizaciji prezentacije slojeva nekadašnjih 
kultura putem savremenih programa je kako omogućiti da oni na najbolji 
mogući način doprinesu kulturnoj sferi savremenog života stanovnika koji 
žive u njima, ali još i više brojnih posetilaca koji obilaze te vredne urbane i 
kulturne celine. Na taj način se kultura i umetnost istorijskih gradova prezen-
tuju u autentičnom okviru, ali i šire na druga udaljena područja kojima takve 
vrednosti mogu i treba da posluže kao inspiracija. Upravo ovi procesi igraju 
veliku ulogu u brendiranju gradova, odnosno, u kreiranju prepoznatljivosti i 
pozicioniranju urbanih centara u širim prostornim okvirima2.

2. Savremeni život istorijskog grada

Dugim trajanjem u vremenu istorijski gradovi su u svojim prostorima 
nataložili brojne slojeve života i kulture koji se danas mogu videti, u većini 
slučajeva, samo fragmentarno i u specifičnim uslovima. Postoje mnogobro-
jni načini kako su pojedini istorijski gradovi opstali tokom dugih vremenskih 
perioda, kao i stanja u kojima se danas nalaze. Važna činjenica za organizaciju 
njihovog današnjeg života i procesa koji se u njima dešavaju svakako je i nji-
hova pozicija u odnosu na postojeće urbane sisteme. U tom pogledu, zavisno 
od pozicije – lokacije istorijskog grada u odnosu na aktivnu urbanu strukturu 
u ovom radu ćemo ustanoviti sledeću tipologiju:
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 istorijski gradovi koji su svoju poziciju uspeli da očuvaju u centralnim 
područjima aktivnih urbanih sredina;

 istorijski gradovi koji se nalaze na perifernim područjima savremenih 
naselja; 

 istorijski gradovi izdvojeni od današnjeg urbanog života kao posebna 
mesta.
Različiti kriterijumi bi mogli da se uzmu u obzir pri formiranju navedene 

tipologije, ali svakako da je jedna od bitnih činjenica i stalno prisustvo 
stanovništva u prostorima istorijskog grada. Smatramo da je za odvijanje pro-
grama na njihovim prostorima veoma bitna činjenica da li se danas u njihovim 
okvirima odvijaju funkcije stanovanja i poslovanja. U situacijama kada se istor-
ijski gradovi i danas koriste kao mesta aktivnih urbanih procesa, pa i samog 
stanovanja, što je veoma česta situacija, ostvaruju se mnogo veći potencijali da 
se programi i aktivnosti vezani za nekadašnje kulturne i socijalne slojeve ispol-
javaju na otvorenim prostorima grada, ali i u zatvorenim javnim institucijama 
koje bi trebale svojim radom da doprinose prenošenju informacija i vrednosti 
o istorijskom gradu. U tom pogledu će svakako u prednosti biti oni gradovi 
koji su se transformisali i prilagođavali svakom novom dobu, a u isto vreme 
sačuvali svoje nekadašnje kulturne i urbane vrednosti, u odnosu na one istori-
jske gradove koji su samo spomenici nekadašnjih kultura u kojima više nema 
aktivnog života.

3. Kriterijumi za valorizaciju savremenih programa istorijskog grada

Valorizacija savremenih programa u istorijskim gradovima vršiće se na 
osnovu kriterijuma koji treba u najboljoj meri da prikažu kolika je vrednost 
urbanih i kulturnih procesa koji se odvijaju u prostorima koje su za svoje 
potrebe izgradile nekadašnje kulture. Veza prostora i aktivnosti u savremenim 
urbanim i istorijskim istraživanjima veoma je bitna činjenica, jer se na taj način 
pokazuje tretman prostora istorijskog grada, ali isto tako i njegova sposobnost 
da se prilagodi novim potrebama kulture, a da istovremeno sačuva svoje vred-
nosti za generacije koje tek treba da se upoznaju sa njima. 

Kriterijumi za analizu savremenih programa svakako nisu sredstvo za pro-
jektovanje budućeg života i aktivnosti istorijskih gradova, ali jesu sredstvo koje 
treba da prikaže različite pristupe pri čuvanju kulturne i urbane tradicije. Kri-
terijumi za analizu programa su:
1.  Prostor na kome se program odvija – najčešći ambijenti na kojima se 

organizuju programi u istorijskim gradovima su trgovi i ulice, međutim pos-
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toje i druga područja na kojima se dešavaju manifestacije. U tom pogledu 
su bitne dimenzije i proporcije ambijenta, i koliko su one  prilagođene 
odvijanju savremenih programa. Veoma je bitna i sama atmosfera i pejzaž 
prostora istorijskog grada u kome se program odvija, jer u velikoj meri 
može da doprinese kvalitetu aktivnosti i dešavanja.

2.  Karakter programa koji se odvija u istorijskom gradu – svakako da su 
prostori sa istorijskim slojevima uvek atraktivni za organizaciju različitih 
aktivnosti i manifestacija oko kojih se ljudi okupljaju. Međutim, u pred-
metnoj analizi bitno je utvrditi da li programi koji se dešavaju u okvirima 
istorijskog grada imaju veze i odnose sa nekadašnjom kulturom i kako su 
te relacije uspostavljane u savremenim okvirima.

3.  Vremensko trajanje određene aktivnosti – svakako da je najveća vrednost 
određenog programa ili manifestacije u njenom kontinuiranom trajanju, 
jer u tom pogledu postoje programi koji traju nekoliko godina, decenija, 
ali i više vekova. Uvek je program povezan sa stvarnim urbanim i životnim 
procesima nekadašnjih vremena, a na takav način se direktno prenose kul-
turne vrednosti i poruke, i povezuju ljudi iz različitih vremena. Poznati su 
pojedini programi koji se odvijaju i po nekoliko stotina godina u kontinu-
itetu, što sasvim jasno ukazuje da za njima postoji potreba i nekada i sada, 
uvek povećavajući značaj i kvalitet određene aktivnosti.

4.  Učestalost odvijanja programa – bitna karakteristika svakog programa i 
manifestacije je u kolikim vremenskim razmacima se odvija ta aktivnost u 
okvirima  istorijskog grada (da li je se program organizovao samo jednom 
i nikada više, ili se ponavlja u intervalima jednom mesečno/godišnje, ili se 
proslavljaju godišnjice određenog događaja u toku dužeg perioda).

5.  Poseta programu istorijskog grada – bitan faktor svakog programa 
svakako je i broj učesnika, ali možda i više broj posetilaca koji dolaze da 
vide i budu upoznati sa njegovim značenjem i porukama. Broj učesnika 
svakako bitno utiče na atraktivnost i živost svake manifestacije koja se 
organizuje, a samim tim povećava se njen značaj i pozicija u kulturnom 
životu istorijskog grada.

6.  Značaj programa istorijskog grada – važna činjenica za svaki program koji 
se odvija u prostorima sa bogatom istorijom i tradicijom je da li je njihov 
značaj prepoznat na lokalnom, regionalnom ili nekom širem nivou, kao što 
je evropski ili čak i svetski. Svakako da pojedini programi istorijskog grada 
imaju veliku energiju i mogu da prerastu u identitet grada u mnogo širim 
geografskim razmerama. Na značaj programa naravno utiču mnogobrojni 
faktori, a među njima svakako i kriterijumi koje smo prethodno naveli, 
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jer samo pravom merom i odnosom kulture i prostora pojedini programi 
mogu da dobiju adekvatan značaj i kvalitet. 

7.  Promocija programa istorijskog grada – važna činjenica u uspešnosti 
pojedinih programa je i samo prezentovanje i najavljivanje njegovog odvi-
janja, koliko se u njega ulaže i kakvim sistemima se promoviše. U ovom 
elementu svakako je potrebno analizirati savremene sisteme informisanja 
i medija koji omogućuju da se pojedine kulturne manifestacije istorijskog 
grada približe mnogo većem broju zainteresovanih.

8.  Zaključna ocena valorizacije – trebalo bi da u sažetom pogledu prikaže 
vrednosti analiziranih programa istorijskog grada, ukazujući na njihove 
nedostatke i potencijale koji bi zajedno trebalo da doprinesu što boljem 
prezentovanju istorijskih i kulturnih vrednosti prostora i ambijenata koji 
su bili predmet istraživanja.
Utvrđeni kriterijumi valorizacije programa istorijskog grada samo su 

sredstvo za sistematičnu, kvalitetnu i logičnu analizu, nikako nisu recept kako 
organizovati određena dešavanja i manifestacije u prostorima sa bogatim 
istorijskim nasleđem. Međutim, kriterijumi svakako mogu da posluže u strate-
gijama i koncepcijama formiranja budućih odnosa u istorijskim gradovima, 
jer od kvaliteta i uspešnosti pojedinih programa zavisiće u velikoj meri i značaj 
samog prostora, kulture i života savremenih zajednica, ali i njihovog svakog 
pojedinačnog pripadnika.

4. Analiza primera savremenih programa istorijskog grada

4.1 Petrovaradinska tvrđava u Novom Sadu
Petrovaradinska tvrđava jedna je od najbolje očuvanih fortifikacija u 

Evropi, zbog čega pruža izuzetne mogućnosti za organizovanje programa koji 
bi trebalo da budu zasnovani na nekadašnjim, ali i savremenim kulturnim 
vrednostima prostora i stanovnika koji su ga koristili. Pored izgrađenih struk-
tura koje je čine, najveću vrednost svakako formiraju neizgrađeni prostori 
različitih razmera i karaktera koji bi trebalo da budu korišćeni za specifične 
manifestacije.

Na prostoru tvrđave egzistiraju dva programa koji se redovno organizuju, 
a oba su muzičkog karaktera.  Prvi, mnogo poznatiji i značajniji, je festival 
Exit, koji se organizuje već petnaest godina i postao je jedna od najvažnijih 
manifestacija takve vrste u Evropi, mada posetioci na njega dolaze sa svih kra-
jeva sveta. Međutim, festival nema nikakve ni direktne ni indirektne veze sa 
nekadašnjom kulturom i slojevima istorijskog prostora na kome se dešava, 
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nego samo koristi tvrđavu kao ambijent za organizaciju savremenih muzičkih 
događaja. (Sl. 1)

Iako festival ima veliki međunarodni značaj ne može se oceniti da dopri-
nosi kvalitetima istorijskog grada. Moguće je samo ukazati na doprinos festi-
vala u promotivne svrhe samog prostora tvrđave, pošto ga posećuje veliki broj 
stanovnika Evrope pa i celog sveta, čime se delimično upoznaju sa vrednos-
tima kulture i ljudi koji su tvrđavu gradili i koristili je tokom vekova.

Druga muzička manifestacija koja se održava na prostoru tvrđave je „Tam-
burica fest”, koja se na ovom prostoru odvija od 2012. godine, dok se od 2008. 
godine održavala u Deronjama, malom mestu u Vojvodini. Ovaj međunarodni 
muzički program vezan je za tradiciju podneblja panonske ravnice i doprinosi 
očuvanju duha prošlih vremena, jer neguje karakterističan duh muzike.

Svakako da zaključak analize ukazuje da bi veliki broj programa i mani-
festacija moglo da se organizuje u ambijentu Petrovaradinske tvrđave, ali da se 
danas nedovoljno radi na korišćenju tih fantastičnih potencijala.

4.2 Podgrađe Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu
Podgrađe Petrovaradinske tvrđave je veoma značajna istorijska celina koja 

je sačuvana u svom izvornom baroknom stilu, skoro nepromenjena neko-
liko stotina godina. Nalazi se na samoj obali Dunava i čini nukleus razvoja 
današnjeg Novog Sada sa kojim je povezana mostom od najranijih dana svoga 
postojanja.

Programi koji se organizuju u Podgrađu vezani su gotovo isključivo za 
organizaciju Suburbium koja za svoju misiju ima „podsticanje multidiscipli-
narnih aktivnosti radi skretanja pažnje stručnjaka i javnosti na baštinu kroz 
razmenu mišljenja, iskustava i primere dobre prakse, a u cilju zaštite, obnove i 
promovisanja baštine kao razvojnog resursa za dobrobit svih građana”3. Man-
ifestacije i događaji koje organizuje Suburbium odvijaju se isključivo u zat-
vorenim prostorima podgrađa, najčešće u kafe galeriji „Dablin”. Iako je organ-
izacija veoma aktivna, poseta ovim događajima je veoma ograničena samom 
malom površinom zatvorenog prostora. 

Uz navedeno, u atrijumu franjevačkog samostana uz crkvu Svetog Jurja iz 
18. veka, koji odlikuje odlična akustika, od 2004. do 2007. godine održavali su 
se tradicionalni ciklusi koncerata „Novosadsko muzičko leto” u organizaciji 
Muzičke omladine Novog Sada. Do danas se u istom prostoru i dalje povre-
meno održavaju muzički događaji, čija je posećenost dobra, ali je određena 
veličinom prostora i varira u odnosu na vremenske uslove.  
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Na otvorenim prostorima petrovaradinskog Podgrađa nema nikakvih 
organizovanih manifestacija i događaja. U najvećoj meri je aktivni kolski 
saobraćaj problem koji onemogućuje odvijanje bilo kakvih aktivnosti na 
otvorenim prostorima ovog specifičnog ambijenta.

4.3 Urbino u Italiji
Urbino je srednjovekovni grad koji se nalazi u regionu Marke (Marche) 

u Italiji, udaljen 40 kilometara od obale Jadranskog mora. Poznat je po svo-
joj nezavisnosti, ali i bogatoj renesansnoj prošlosti, kao i brojnim umetnicima 
koji su rođeni, živeli i radili u ovom kulturnom središtu. Period prosperiteta 
doživeo je u vreme vladavine dužda Federika da Montefeltra od 1444. do 1482. 
godine, kada su u Duždevoj palati radili umetnici kao što su Bramante, Rafaelo, 
Botičeli, Lučano Lurana i mnogi drugi.

Danas je Urbino sedište univerziteta osnovanog još davne 1506. godine, 
koji tradiciju visokog obrazovanja razvija u dugom vremenskom periodu. Ovaj 
program dominira savremenim naseljem u skoro svakom segmentu, jer prema 
podacima u njemu živi 14.000 stanovnika, a stalno je prisutno oko 18.000 
studenata. Aktivnosti i programi vezani za obrazovanje (kao što su proslave 
nakon diplomiranja na ulicama i trgovima) i kulturu odvijaju se na zatvorenim 
i otvorenim prostorima grada. Obrazovanje, kao možda najvažniji segment 
kulture prošlih vremena ovog naselja, i danas dominira njegovim karakterom 
i mnogim urbanim i socijalnim programima i aktivnostima, a namenjeno je 
ne samo mladim ljudima iz Italije, već i onima iz raznih krajeva Evrope koji 
dolaze da studiraju u nesvakidašnjem ambijentu istorijskog grada. (Sl. 2) 

Ovakav primer na najbolji mogući način pokazuje kako je moguće koris-
titi potencijale i prostore istorijskog grada, sa kojim se svake godine susreće 
veliki broj mladih i aktivno za različite vrste programa koristi slojeve i kulturu 
bogatog ambijenta.

4.4 San Marino u istoimenoj državi
San Marino je mala republika koja ima status nezavisne države u Italiji, 

smeštena na brdu Monte Titano. Tvrđava na brdu je istorijska celina koja je 
potpuno očuvana u nekadašnjem obliku i danas je mesto ka kome gravitiraju 
turisti iz celog sveta. Osnovni program tvrđave je da posetiocima omogući da 
potpuno osete karakter života stanovnika iz prošlih vremena. U tvrđavi, koja je 
veoma mala po svojim dimenzijama, dominiraju „nekadašnji” stanovnici koji 
su obučeni u srednjovekovna odela. Njihov zadatak je da potpuno autentično 
imitiraju nekadašnje aktivnosti i život, što se ogleda u pripremi hrane i 
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obedovanju, gde je omogućeno da se vidi kako su ove aktivnosti izgledale 
sa svim autentičnim priborom i jelima. Pored toga, posetioci mogu da vide 
šivenje i tkanje, kao i prikaz drugih zanata kojima su se stanovnici ovog mesta 
bavili. U celom ambijentu tokom obilaska se čuje karakteristična muzika iz 
prošlih vremena, koja dopunjuje utisak i karakter ovog specifičnog ambijenta 
na vrhu brda. Program se odigrava svakodnevno i moguće je osetiti kulturu i 
karakter istorijskog grada autentično na samom prostoru tvrđave. (Sl. 3)

Ovakav sistem promocije kulture na veoma karakterističan i autentičan 
način mnogobrojnim posetiocima, ali i stanovnicima, prikazuje različite slo-
jeve kulture srednjovekovnog grada, omogućujući ne samo veliki priliv turista, 
nego i bogatu privrednu i ekonomsku aktivnost stanovnika, koji su orijentisani 
na što bolje iskorišćenje ovog potencijala male države.

4.5 Venecija u Italiji
O značaju i karakteru jednog od najlepših i najznačajnijih istorijskih 

gradova na svetu koji je nastao na ostrvu Jadranskog mora verovatno ne treba 
puno polemisati. Dokaz da je u Las Vegasu napravljena replika ovog ambijenta 
dovoljno govori o vrednostima i slojevima koje posetioci iz celog sveta dolaze 
da vide i osete. Međutim, pored samog prostora istorijskog grada, izgrađenog 
i neizgrađenog, veoma veliku vrednost njegove kulture čine i programi koji se 
organizuju na otvorenim prostorima ovog specifičnog ambijenta. Njihov broj 
je zaista veliki, a u ovoj analizi opisaćemo samo dva koji na veoma specifičan 
način predstavljaju kulturu i umetnost grada. (Sl. 4) 

Prvi program je karneval koji se odigrava svake godine i traje nedelju dana, 
završivši se uvek poslednjeg dana pred uskršnji post. Ovaj program se organ-
izuje više stotina godina, a ima veoma zanimljiv zadatak da se stanovnici i 
posetioci preruše i na otvorenim prostorima dobiju novi identitet. Maskiranje 
može da se ostvari stavljanjem obične maske preko očiju, ili odećom i šminkom 
kojom se dobija potpuno drugačiji karakter, i u čiju se izradu i spremanje 
ulažu velika energija i sredstva, a često se priprema tokom čitave godine. Ovaj 
zanimljivi program daje priliku posetiocima da vide kako su izgledali ljudi iz 
nekadašnjih vremena potpuno autentično na prostorima celog grada, a samim 
stanovnicima omogućuje promenu identiteta i zabavu, dok maskirani šetaju 
ulicama i trgovima istorijskog grada.

Drugi značajan program je Bijenale u Veneciji, koji na prostorima velike 
površine predstavlja dostignuća iz različitih oblasti umetnosti celog sveta. Može 
se reći da je možda Bienale najveća svetska izložba savremene umetnosti koja 
omogućuje da se posetioci upoznaju sa različitim umetničkim dostignućima 
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(neparnim godinama), ali i dometima arhitekture (svake parne godine). Pros-
tori na kojima se odigravaju ove manifestacije su veliki park po imenu Đardini, 
i nekadašnji vojni magacini Arsenale. Ovi ambijenti su prilagođeni izložbama 
i prikazivanjima umetnosti i kulture, što sve doprinosi atraktivnosti program-
ske ponude Venecije. Venecijanski filmski festival (Mostra) je takođe deo 
Venecijanskog bijenala, a svake godine, kao najstariji internacionalni festival 
filma, privlači veliki broj posetilaca, čineći Veneciju ponovo „centrom sveta”. 
Po ko zna koji put, tako, a zahvaljujući analiziranim manifestacijama, Venecija 
potvrđuje epitet „grada-magneta” i kosmopolitski duh koji nosi od davnih 
vremena4.  

4.6 Sijena u Italiji
Jedan od najživopisnijih gadova Italije nadaleko je poznat po svom trgu 

Kampo koji je nastao na mestu integracije tri naselja koja su se razvijala na 
različitim brdima. Na trgu se održava, još od srednjeg veka, trka konja Palio, 
koja se prvi put pominje 1238. godine, što znači da tradicija traje skoro 800 
godina. Trka se prvo vodila ulicama Sijene, da bi 1590. godine dužd odlučio da 
se održava na trgu Kampo, što je aktuelno i danas. (Sl. 5) 

U trci se takmiče predstavnici sedamnaest distrikta na koje je grad 
podeljen. Karakter trke nije menjan tokom vekova odvijanja, kao ni prostor na 
kome se dešava, što danas doprinosi atraktivnosti ove manifestacije kojom se 
simbolično prikazuje rivalstvo stanovnika različitih delova grada. Ova mani-
festacija se dešava dva puta godišnje, a zanimljivo je da sama trka traje oko 90 
sekundi, a poseduje veliku važnost za stanovnike, ali i energiju koja privlači 
posetioce iz celog sveta. Prisustvo ovoj manifestaciji atraktivno je za mnoge 
turiste i ovaj program je postavio Sijenu na kulturnu kartu Evrope, a i mnogo 
šire.

4.7 Vićenca u Italiji
Vićenca je grad u kome je živeo i radio jedan od najznačajnijih arhitekata 

svih vremena Andrea Paladio, po kome je nazvan i poseban arhitektonski pra-
vac paladijanizam. Objekti koje je projektovao arhitekta nalaze se na području 
celog istorijskog grada i čine verovatno najveću kulturnu vrednost ovog naselja. 
U tom pogledu na mnogim mestima u gradu postoje putokazi i informacije o 
objektima, što pomaže posetiocima da se upoznaju sa delima ovog arhitekte, 
koji ispred gradske većnice koju je projektovao ima spomenik. To je verovatno 
jedinstvena situacija da se arhitekti podigne spomenik na glavnom trgu.(Sl.6) 
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Ovakvim programskim pristupom predstavljanja kulturnih vrednosti 
istorijskog grada omogućuje se stanovnicima i posetiocima da na veoma jed-
nostavan i lak način dođu do objekata koji u velikoj meri formiraju arhitekton-
ski karakter celog naselja.

4.8 Nansi u Francuskoj
Srednjovekovni grad Nansi procvat je doživeo u vreme kada je poljski 

kralj Stanislav abdicirao, a njegov zet Luj XIV mu poklonio malo naselje kao 
utočište. U želji da se zahvali svom zetu, Stanislav je podigao veličanstveni 
trg koji danas predstavlja jedan od najlepših prostora francuske kulture. Pro-
gram koji je karakterističan za otvorene prostore istorijskog grada je pijaca 
antikviteta koja se održava svake nedelje u prepodnevnim časovima. (Sl. 7)

Veoma je zanimljivo i atraktivno videti na srednjovekovnoj ulici prodavce 
koji iznose lepe i očuvane stare stvari i nude ih na prodaju. Na ovaj način se 
na samom otvorenom prostoru može uočiti kultura i umetnost nekadašnjih 
stanovnika koja je očuvana kroz stare stvari koje prodavci nude.

4.9 Lion u Francuskoj
Francuski grad Lion poznat je po festivalu svetlosti (Fête des Lumières), 

koji se održava svake godine tokom četiri dana u decembru i, sa oko četiri mil-
iona posetilaca, predstavlja jedan od tri najposećenija svetska festivala (pored 
festivala u Rio de Ženeiru i Minhenu)5. Počeci festivala datiraju u 17. vek, od 
kada stanovnici na specifičan način izražavaju zahvalnost Bogorodici, kojoj 
pripisuju spasenje grada od kuge. Tradicija nalaže da svako domaćinstvo 8. 
decembra svake godine postavi sveće ispred prozora i kao ukras na balkonima, 
čime se u gradu kreira posebna atmosfera. Na ovaj način svečanost traje od 
1852. godine, a u poslednjih deset godina se razvila u savremenu urbanu mani-
festaciju, koja podrazumeva svetlosne umetničke instalacije, muziku i video 
projekcije. (Sl. 8)

Posebnu ulogu u odvijanju festivala i dalje imaju stanovnici, koji još 
uvek ukrašavaju prozore svećama, dok istovremeno ovaj događaj okuplja 
najpoznatije svetske umetnike koji se bave osvetljenjem. Specifične instalacije 
se apliciraju i na neizgrađene prostore i na značajne objekte – nosioce kul-
turno-istorijskog i graditeljskog nasleđa, čime na kratko čitav ambijent istori-
jskog grada dobija drugačiji izgled i kontekst. Uz to, manifestacija promoviše 
i humanitarne aktivnosti i solidarnost stanovnika i mnogobrojnih posetilaca, 
budući da je deo prihoda namenjen lokalnim, nacionalnim i međunarodnim 
organizacijama čija je delatnost vezana za ostvarivanje poboljšanja uslova 
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života. Festival svetlosti u Lionu, tako, predstavlja dobar primer preklapanja 
slojeva – istorijskih sa savremenim, održavajući kontinuitet sa prošlim vre-
menima, ali i nadograđujući identitet novim značenjima.

5. Zaključak 

Nakon analize programa koji se odvijaju na prostorima istorijskih gradova, 
kod nas i u Evropi, moguće je izvesti zaključke koji bi mogli da posluže kao 
mogući pravci razmišljanja o modelovanju urbanih procesa u našim sredi-
nama. Osnovni zadatak savremenih programa istorijskih gradova, kao što se 
može videti iz pozitivnih primera, je da treba da imaju karakter koji odslikava 
kulturne i tradicionalne slojeve prostora u kome se odvija. Da li će to biti 
muzičke manifestacije kao što se izvode na Petrovaradinskoj tvrđavi, ili će se 
bazirati na obrazovanju kao u Urbinu, prikazu nekadašnjeg života i zanata u 
San Marinu, ili će biti okrenuti umetnosti kao u Veneciji, pa čak i sportskom 
nadmetanju u slučaju Sijene – sve su to mogući programi koji doprinose da se 
istorijski gradovi pozicioniraju na kulturnoj i umetničkoj mapi Evrope. Jedna 
od bitnih karakteristika svakog analiziranog programa je mesto na kome se 
održava, ambijent i karakter istorijskog grada, koji svojim slojevima doprinosi 
autentičnosti i atmosferi događaja koji se organizuju. Pojedini programi traju 
i po nekoliko stotina godina, i jasno je da su ukorenjeni duboko u kulturu i 
društvo određenog podneblja, ali potrebno je sa tim znanjem modelovati i 
organizovati i savremene manifestacije koje treba da doprinesu vrednostima 
istorijskih gradova. Cilj rada je usmeren ka učenju na iskustvima društava koja 
svoju tradiciju, umetnost i kulturne vrednosti neguju u dugim vremenskim 
periodima, sa jasnom porukom da se takvi i slični programi mogu organizo-
vati i u našoj sredini, ako dovoljno senzibilno pozicioniramo program u pros-
toru istorijskog grada i povežemo ga sa njegovim vrednostima i karakterom. 

Autori: Dr Darko Reba, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, 
Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, Srbija, 
rebad@uns.ac.rs
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 �  O odnosima kontinuiteta i promena i drugim dvojnim relacijama koje se formiraju u 
okvirima tradicionalnih istorijskih gradova pišu Hercog i De Meron u tekstu „Grad i 
njegovo agregatno stanje”. Istorijski gradovi se porede sa čvrstim kristalnim formama, 
kojima je u savremenom kontekstu neophodna nova energija da bi se na pravi način trans-
formisale. (Herzog, J & de Meuron, P, Die Stadt und ihr Aggregatzustand. The City and its 
State of Aggregation, In: Mack, G (ed.), Herzog & de Meuron 1989–1991. Das Gesamtwerk. 
Band 2. The Complete Works. Vol. No. 2, Birkhäuser, Basel/Boston/Berlin, 2005. pp. 
180–181). 

 �  Razmatranja uloge manifestacija u brendiranju gradova danas su veoma kompleksna. U 
određenim slučajevima, a posebno kada je reč o mega-spektaklima – događajima koji se 
ponekad organizuju i u okvirima istorijskih gradova, značajna pažnja se mora obratiti i na 
njihove negativne posledice. Budući da je reč o velikim manifestacijama koje za cilj imaju 
bolje pozicioniranje grada u globalnim okvirima i posledično značajan uticaj na urbanu 
ekonomiju, upravo fokus ka potrošačkoj ekonomiji može odvući naglasak sa promocije 
gradskog identiteta i kulture i izazvati još veće socio-ekonomske razlike u datoj sredini 
(Cuthbert, A, 2011, Understanding Cities, Routhledge, London, pp. 237–239). Ovakve 
manifestacije nisu razmatrane u okvirima ovog rada. 

 3  Preuzeto sa sajta udruženja Suburbium: http://www.suburbium.org/indexs.html (pristu-
pljeno: april, 2015).

 �  Ove kvalitete Venecija je razvila još u srednjem veku, zahvaljujući pre svega razvijenoj 
trgovini sa udaljenim delovima sveta, što je omogućilo ne samo ekonomski prosperitet, već 
i mešanje i preklapanje različitih kultura u samom gradu (Sennet, R, 1994, Flesh and Stone, 
W.W. Norton & Company, New York, pp. 217).

 �  Podaci preuzeti sa http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/en (pristupljeno: april, 2015).
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PhD Darko Reba, PhD Milica Kostreš 

CONTEMPORARY PROGRAMS OF HISTORICAL TOWN 

SUMMARY

The work will be analyzed and valorized the appropriateness and adequacy of 
contemporary programs - manifestations, activities and events that take place in 
historical cities, with the aim to investigate how appropriate they  are in the contem-
porary life of these valuable urban and historical sites, and how they contribute to 
urban culture to those significant environments. It will be analyzed and valorized 
programs of several historic cities such as suburbs of the Petrovaradin fortress and 
the fortress alone, Urbino, San Marino, Venice, Siena and Vicenza in Italy, Nancy and 
Lyon in France. One of the goals of work is to determine the criteria for the analy-
sis of the adequacy and logic of the program in the historical towns, which should 
contribute to their proper estimation, as well as a appropriate planning of the future 
programming transformation of those valuable urban sites. The main objective is to 
investigated and valorized on concrete examples programs, activities and processes 
of the historic towns which need to contribute and highlight the importance of those 
rich historical layers and the quality, but also records of disadvantages which should 
be seen as challenges in future programming considerations and modeling of life in 
those ambiences.

The basic purpose of this topic is to show how important is to plan adequate, 
both traditional and contemporary urban processes in historic cities, which should 
contribute to their quality and constant improvement of cultural value in the social, 
physical and spiritual terms, while at the same time to be attractive and interesting, 
and to lure residents and tourists from other regions to familiarize themselves with 
their rich layered environments.



�77

Sl. �. Festival Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi 

Sl. 6. Na mnogim uglovima ulica u Vićenci su putokazi ka Paladijevim objektima 
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Sl. �. Glavni trg u Urbinu uvek je pun studenata

Sl. 3. Unutrašnjost tvrđave u San Marinu dok se priprema hrana 
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Sl. �. Venecija – povorka stanovnika pod maskama u vreme karnevala 

Sl. �. Trg Kampo u Sijeni u vreme održavanja trke Palio
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Sl. 7. Nansi – prodaja starog nameštaja na ulici 

Sl. 8. Lion – Festival svetlosti u istorijskom gradu 
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Introduction

According to spatial levels there are various types of scale models, and city 
scalemodels are one of them. They can display certain segments or entire cit-
ies at some historical moment or they can serve as a basis for future planning, 
regardless of the size of their physical area. Urban scale models of historic cit-
ies were made for different purposes and in this sense could be classified as: 
models for representation, analysis and planning. In this work, the different 
approaches to the implementation of cityscale models has been analysed. Until 
the 1920s citymodels were used to show the real image of the city. Only then, 
under the influence of the new functionalism, abstract models have emerged, 
and under the influence of Cubism they became reduced to their basic form 
[1]. A pioneering project in linking scale models with movement and light was 
created in 1927 in the film Metropolis by Fritz Lang, where the cityscale model is 
used as a scenery for shooting the utopian city [2]. Such innovative approaches 
decisively influenced the direction of development of cityscale models in the 
future. Nowadays there is again a tendency to make physical models abstract 
to some extent and to link them with other media. The aim of this paper is 
to present different aspects of the use of cityscale models for the purpose of 
representation, analysis and planning of the historic city [3, 4, 5, 6]. Special 
significance is given to the model of the pedestrian area of Novi Sad in order 
to analyze and explore the possibilities of application of these scale models as 
an integrated tool for planning, analysis and representation of the historic city. 
Further will be analyzed different approaches to the application of such scale 
models, and their integration on model of the historic core of the city of Novi 
Sad.

Dejan Mitov, dr Bojan Tepavčević 

SCALE MODEL OF THE PEDESTRIAN AREA OF NOVI SAD 
AS A TOOL IN URBAN PLANNING OF THE HISTORICAL 
CITY CENTER
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Application of scale models in representation, analysis and planning 
of the historic cities

Representation with scale models is a key aspect in its application and may 
be distinguished into two main approaches: a realistic and volume model. In 
the first case, there is a tendency to transfer the actual situation, ie. the same 
or approximate colors and textures as they are in reality. In such models the 
distinction is emphasized, for example, between the walls and roofs of the 
building, between the road and the green areas, etc. In second case one or 
possibly two colors (textures) are used, which may differ significantly from the 
actual. Different approaches to representation of models existed also in earlier 
epochs. According to Alberti, models that are not painted can only transfer the 
essence, as they might otherwise mislead the observer [7]. Nowadays a simi-
lar approach is applied; scale models made for tourism purposes are mostly 
realistic, while the scale models designed for professional purposes are usually 
volume models, in order to emphasize the essence [7].

Two very significant physical models in terms of representation incurred 
in the the past century are the model of Rome (Plastico di Roma Antica) and 
the model of Geneva (Le Relief Magnin). Both of these models have attracted 
much attention at the time they were made, were also awarded at national exhi-
bitions and are still accessible in local museums in cities they represent. Both 
are classified as type of detailed coloristic models. The author of Rome scale 
model is archaeologist Italo Gismondi (1887-1974) who worked on it a total of 
36 years, between 1936 and 1971. The model, 20x20 meters in size, is made in 
scale 1: 250 and displays three-fifths of the city during the reign of Emperor 
Constantine [3]. Plastico di Roma Antica is now exhibited in the Museum of 
Roman Civilization as a real tourist attraction. This model is constantly being 
supplemented, depending on the progress of research of the area, but it used 
only for vivid presentation of the former condition, ie. not intended for future 
planning.

Scale model of Geneva, made by August Magnini (1842-1903) in a similar 
way presents this city’s condition in 1850, when it was still fortified. Known as 
Le Relief Magnin, this model is 7,2x5,6 meters in size and consists of 120 ele-
ments. The building of the model took around 18 years (1878-1896) [4]. In aim 
to adapt the configuration of the city to the presentation, author used different 
scales in both the horizontal and vertical planes. Therefore, the horizontal scale 
is 1:250, while the vertical scale is 1:200 for objects, and 1:100 for terrain [4]. 
Although only two materials were used (houses and fortifications are made of 
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zinc and roofs of cooper), the model should be considered realistic regarding 
the level of detail, as well as for its picturesque representation (Fig. 1 and Fig. 
2). The model is now exhibited in the Museum Maison Tavel in Geneva and 
the main target audience are tourists. As in the case of the model of Rome, 
there is no tendency for use in planning purposes but to show the city in a 
certain historic moment. 

Urban planning is a complex process that incorporates a number of sepa-
rate plans, and to ensure their mutual compliance it is necessary to overlap 
them during the process. This can be achieved with scale models. At the time 
of the fall of Berlin Wall and the reunification of the eastern and western parts 
of the city, there is a new moment in its urbanization and construction activity, 
that is rather directed towards the historical center of the city. It was therefore 
necessary to make a model of the area in order to discuss urban plans. In 1991 
the first parts of urban scale model “Historical Center” were formed, and it 
soon became an important tool for construction projects and has since served 
as the basis for the implementation of projects designed at architectural and 
urban competitions [5]. Basic module for the formation of the model are plates 
sized 1,2x0,8 meters which were added to increase the area, and currently there 
are 67 of these modules. All the objects were made in 1:500 scale; the objects 
that existed in 1990 were made in white, while the buildings dating after 1990 
were made of linden tree (Fig. 3), thus showing the distinction between the 
structures built before 1990 and those incurred thereafter. Although it is one 
of the tourist attractions, this model is primarily intended for those who are 
interested in architectural and urban planning of the historic center of Berlin. 
Regarding the way of representation - buildings with a low level of detail and 
monochrome materialization - this model is a volume scale model. Traditional 
urban scale models are physical structures that represent the city in a static 
way. With the development of digital technologies, scale models are becoming 
dynamic or interactive. In this regard, the model of historical center of Berlin 
with its modulated design is used for building a virtual database that provides 
more information about individual objects, and guidance through this data-
base is similar to the model with modular panels. The creation of digital data-
base is closely related to the model of the historic center of Berlin and as such 
can be seen as a precursor of connecting physical models and virtual models 
that will follow, with the aim of creating a dynamic models.

In honor of Daniel Burham’s urban plan of Chicago from 1909, exactly one 
hundred years later a scale model of urban central part of the city was built. 
Using modern 3D printing technology, more than 1000 objects in 400 urban 
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blocks were made. The model is built in scale 1:600 and currently occupies 
about 30m2. It is exhibited in the atrium of Railway Exchange Building as a 
semi-permanent exhibition, and is annually visited by more than 100,000 visi-
tors. Chicago Architecture Foundation annualy updates the physical model, 
where all the destroyed buildings are removed and newly constructed ones are 
added. As such, the model is an important tourist attraction, but also plays a 
key role in educational programs of architectural foundation for all ages [6]. 
Furthermore, Chicago Model is a hub of many temporary exhibitions. Exhibi-
tion of particular importance for this work is Chicago: City of Big Data, where 
a variety of information is presented on the model through 6 video projectors 
placed above it (Fig. 4). In this way, the gray uniform objects get a new char-
acter and become a source of additional information, presented with light and 
graphic elements. This type of upgrading of urban models provides new ben-
efits in the representation, analysis and planning of the historic cities, thereby 
significantly increasing its exploitation.

Based on the insight in significant urban scale models of historical cities, 
different ways of representation were observed. Scale models with rich colors 
and imagery are presented to the audience as finished models, as opposed to 
those that display volume of the area, and often serve as a basis for further 
work, and thus are changing over time. All mentioned scale models can be 
used to analyze the historical city and, depending on the mode of representa-
tion, analysis can be focused on certain segments of the city, such as the urban 
matrix, the stylistic characteristics of objects, height of buildings, fenestration 
and many other details. All scale models depicting the historical cities provide 
more clear and meaningful analysis as compared to traditional techniques of 
presentation.  

Representation of the pedestrian area of Novi Sad via scale model

Scale model of the pedestrian area of Novi Sad was created as a result of 
work within the elective course “Model making” in the second year of under-
graduate studies of Architecture at the Department of Architecture, Faculty of 
Technical Sciences in Novi Sad. The model was made in the period 2010 – 2015, 
and in its production were included about 440 students, working individually 
or in teams. Scale models of individual buildings subsequently were assembled 
into the urban environment. The work process involved the shooting of objects 
in situ, processing of technical documentation, drafting of working scale mod-
els and ultimately making the final model with all the details. The size of the 
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scale model is 6.5x5m and it covers the area between the Boulevard of Mihajlo 
Pupin, Danube Park, Republic Square and Trifković’s Square.

The model is made of balsa veneer, wood species that is suitable for 
processing in a variety of ways: manual processing or laser engraving (Fig. 5). 
The level of detail depends on the type of urban area, ie. we can see distinction 
between street and courtyard facade, where the street facade shows all the ele-
ments visible at certain scale, while the courtyard facade are reduced to a basic 
volume without details. The reason for this approach is that street fronts have 
public character and direct impact on perception of the historical city, while 
the courtyard fronts are often completely inaccessible to passersby, thus not 
having a direct impact on their perception of the environment.

A decision to build this scale model in scale of 1: 100 is a result of the fact 
that the processed area is significantly smaller than the historical city center 
areas of the previously described examples of Rome, Geneva, Berlin and Chi-
cago. General Plan of the City of Novi Sad until 2012 does not predict any radi-
cal moves in terms of penetration of new roads within the historic center, but 
the planning is reflected in the smaller individual interventions. Therefore, the 
selected scale is larger than expected for an urban scale models, because any 
intervention in the historic center would take place at the level of architecture. 
All street facades are displayed with architectural elements visible to this scale, 
that are essential to the building itself, while all ephemeral details are ignored 
in order to avoid distracting the viewer from the essence. 

Scale model of the pedestrian area of Novi Sad as an analysis tool

Perceiving the space via two-dimensional images emphasizes only one 
viewing angle. In order to obtain a final impression of the area, it is necessary to 
combine several such images whose connection is subject to individual inter-
val of time. When the scale model, which is the subject of this paper, is used for 
different analysis there are no restrictions in terms of exploitation. Such analy-
ses may have urban or architectural background. In the first case many fac-
tors can be processed, such as pedestrian movement, motionless traffic, open 
and closed blocks, etc., while in the second case analysis can be related to the 
fenestration of street frontage, insolation, the height of buildings, etc. All the 
objects are treated in the same way, and there is no difference in representation 
between cultural facilities, housing, administration, etc., and so the analysis is 
equally placed from the start. In case there is a need for highlighting individual 
objects or elements in them, it is possible to use video mapping or augmented 
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reality in order to achieve better results (Fig. 6). Advantage of using this model 
in various analyzes concerning the subject area, is in obtaining new perspec-
tives, different from those that can be seen everyday. 

Possibilities of application of the Model of Novi Sad Pedestrian Zone 
as a tool for planning the urban core

In addition to being a tool for the analysis, this model can be used as a basis 
for planning the subject area. Most opportunities for the use of the Model of 
Novi Sad Pedestrian Zone, regarding the development of the central zone, can 
be seen in the following activities:

  Organization of various public events on squares and streets. In this case, 
the physical model serves as a platform for experimental setting of stages 
and stalls, determining directions of movement, etc. (Fig. 7).

 Organizing the street furniture in order to create interesting „urban pock-
ets“. In this regard the scale model serves as the basis for the experimental 
setting up of furniture in order to achieve functionality in use, or attrac-
tiveness for future users.

  Tourist guide for visitors to display information that is not available by 
visiting the city center. As already mentioned, urban scale model provides 
a different perspective of the city from those that can be seen in everyday 
movements through the area [8]. In this regard it may be just as interesting 
for the local population as well for tourists with temporary stay. In terms 
of enriching the information, the scale model can be complemented by a 
virtual database of objects as in the case of the model of the historic center 
of Berlin, or visually complemented by information such as the case of 
using video mapping on the Chicago model.

 The planning of new facilities and upgrading existing ones in order to bet-
ter contextual integrate into already defined structure. As in the cases of 
Berlin and Chicago, the model of the pedestrian area of Novi Sad is also 
designed as changable model, always displaying the existing condition. It 
can also serve as a basis for architectural competition entries or to test the 
implementation of new facilities, regardless of the dimensions of planned 
facilities.

 Finally, every activity in the historical center of the city, which is of public 
concern, is necessary to be subject to some form of public consultation. 
The use of scale models for public insights reduces the risk of manipulation 
of representations, because as has already been said, scale model provides 
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a broader picture of the spatial perception [9]. In this case observer selects 
viewing angles, not only reviews the ones imposed by two-dimensional 
images.
Regardless of the durability of these activities, ie. whether they are ephem-

eral or planned as a long-term, e.g. construction of new buildings, their plan-
ning needs to be carefully implemented. To make this possible, it often involves 
a number of stakeholders in the discussion. Scale model in this respect serves 
as a round table where important decisions are made. 

Conclusion

The paper shows how urban scale models of historical cities can be applied 
in its representation, analysis and planning. In this regard, scale model is a com-
prehensive tool that can contain a lot of systematically presented information. 
In terms of modes of representation, urban scale models are distinguished into 
realistic and volume models, where both of them can be a basis for analysis of 
the historical city. However, in terms of its planning, volume scale models have 
more important role because they are not burdened with unnecessary detail, 
and therefore have greater emphasis on the essential aspects. As already men-
tioned, characteristic of such models is that they can be improved over time in 
order to update the information or to improve their presentation. In this way 
it is possible to further develop this urban model, ie. work on supplementing 
the information by the means of modern forms of reviving scale models such 
as video mapping or augmented reality.
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Dejan Mitov, dr Bojan Tepavčević

MAKETA PEŠAČKE ZONE NOVOG SADA KAO SREDSTVO ZA OČUVANJE 
ISTORIJSKOG CENTRA GRADA

REZIME

U ovom radu su prikazane metode kojima se Maketa pešačke zone Grada Novog 
Sada koristi kao alat za analizu, reprezentaciju i planiranje u zaštiti graditeljskog 
nasleđa grada. Primenom makete u analizi se ostvaruje različit nivo sagledavanja 
prostornih problema u odnosu na druge tradicionalne medijume prikazivanja, kao 
što su plan ili trodimenzionalni prikaz. Reprezentacijom istorijskog grada putem 
makete, dodatno se akcentuju najvažnije karakteristike oblikovanja i morfologije 
prostora, zanemarujući nepotrebne i efemerne detalje. U planiranju grada maketa se 
koristi kao osnova za kontekstualno uklapanje objekata i intervencija, što planerima 
daje određenu slobodu za eksperimentisanje pre realizacije u realnom prostoru. 

Maketa pešačke zone Grada Novog Sada je nastala u periodu između 2010. i 
2015. godine na FTN, Departman za arhitekturu, Novi Sad. Projekat su inicirali 
i koordinisali   nastavnici na izbornom predmetu maketarstvo, sa druge godine 
osnovnih akademskih studija, a realizovan je sa studentima koji su pohađali ovaj 
kurs. Po veličini i području koje obuhvata maketa je urbanistička, ali nivo detaljnosti 
i razmera su karakteristični za arhitektonske makete. Akcenat je stavljen na javnim 
prostorima i fasadama objekata koje su okrenute njima. 

Maketom je prikazan presek stanja razvoja fizičke strukture grada u momentu 
kada je završena. Istovremeno, ona je podložna daljim promenama zajedno sa matri-
com grada i kao takva predstavlja platformu za dalji razvoj. Cilj rada je da se prikažu 
pogodnosti koje maketa pruža prilikom reprezentacije, analize i planiranja zaštite 
istorijskog grada. Dalje unapređivanje primene makete u ovom procesu orijentisano 
je ka njenoj dinamičkoj i interaktivnoj primeni.
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Fig. �. Detail scale model of Rome city center, website:http://www.romeonrome.com, down-
loaded on April, 2015.

Fig. �. Detail scale model of Geneva city center, website:http://www.tested.com, downloaded 
on April, 2015. 
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Fig. 3. Detail scale model of Berlin city center, website:http://www.stadtentwicklung.berlin.de, 
downloaded on April, 2015.

Fig. �. Detail scale model of Chicago city center, website:http://www.lucicreative.com, down-
loaded on April, 2015.
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Fig. �. City center representation via scale model,autors: dr Bojan Tepavčević and Dejan Mitov 
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Fig. 6. Video mapping on the Scale Model of the Pedestrian Area of Novi Sad, autors: dr Bojan 
Tepavčević and Dejan Mitov 

Fig. 7. Ephemeral structures planning on the Scale Model of the Pedestrian Area of Novi Sad, 
autors: dr Bojan Tepavčević and DejanMitov



�93

4. POTENCIJAL ISTORIJSKIH GRADOVA 
 U RAZVOJNIM PROCESIMA
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Uvod

Uloge i potencijali istorijskog grada u kontekstu razvojnih procesa mogu 
se razmatrati na različite načine. Pri tome je potrebno istaknuti veći broj 
medjunarodnih dokumenata, povelja i konvencija1 koje obrađuju ovu oblast 
i ukazati na sve veći stepen svijesti i znanja o vrijednostima i značaju kultur-
nog nasljeđa. Naime, može konstatovati da svi segmenti kulturnog nasljeđa 
predstavljaju izuzetno značajan faktor očuvanja kulturnog identiteta svakog 
društva. Pri tom po pravilu imaju ulogu pokretača razvoja različitih grana 
privrede, a posebno se ističe uloga materijalnog i nematerijalnog nasljeđa u 
promociji održivog razvoja. Važno je napomenuti da Zakon o zaštiti kulturnih 
dobara2, kao jedan od ciljeva zaštite, propisuje obavezu održivosti korišćenja 
kulturnih dobara3. U postupku sagledavanja potencijala kulturno-istorijskih 
cjelina važno je pravilno procjeniti realne kapacitete i prostorne mogućnosti 
dobra kako bi se zadržao potreban balans izmedju zatečenih vrijednosti, 
očuvanja integriteta i autentičnosti sa jedne strane i zahtjeva savremenog 
života koje predviđaju planirani projekti. Postavlja se pitanje da li je, i na koji 
način moguće postići tu ravnotežu. 

Ovim radom se u kontekstu sprovodjenja razvojnih procesa i projekata 
prikazuje niz dokumenata vezanih za Istorijsko jezgro Cetinja koji obrađuju 
strateška opredjeljenja i planiranje prostornog razvoja ovog kulturnog dobra. 
Pri tom se razmatra da li su datim rješenjima i konceptima potencijali Istori-
jskog jezgra Cetinja, kulturnog dobra koje prevazilazi nacionalni značaj pre-

Snježana Simović 

POTENCIJALI ISTORIJSKOG GRADA U RAZVOJNIM 
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poznati na odgovarajući način. Prikazani su projekti koji pravilnom imple-
mentacijom mogu unaprediti stanje i integritet Istorijskog jezgra, a uz poticanje 
održivog razvoja. Pri tom se koriste potencijali i kulturne vrijednosti ne samo 
zaštićene cjeline nego i vrijednosti pojedinačnih kulturnih dobara lociranih u 
Istorijskom jezgu4. Završni dio rada prikazuje ulogu državne uprave i službe 
zaštite kulturnih dobara i razmatra da li su planirana opredjeljenja koja su 
data strateškim dokumenatima sprovedena u skladu sa konzervatorskim prin-
cipima, na način koji vodi unapređenju i očuvanju zatečenih vrijednosti Istori-
jskog jezgra, njegovog interiteta i autentičnosti. 

Osnovni principi

Važno je istaknuti da očuvanje zatečenih kulturnih, ambijentalnih i istori-
jskih vrijednosti nije samo po sebi svrha. Konkretno, u osmišljavanju razvo-
jnih procesa u obuhvatu kulturno- istorijskih cjelina i područja, potrebno 
je postići ravnotežu: stvoriti uslove za komforan savremen život i pravilnu 
valorizaciju vrijednosti kulturnog nasljedja, ali uz poštovanje i uvažavanje 
kontinuiteta, integriteta i autentičnosti zatečenih prostornih odnosa. Dakle, 
različiti razvojni procesi u obuhvatu kulturno- istorijskih cjelina i područja ne 
podrazumijevaju apsolutnu zabranu svih građevinskih intervencija. Međutim, 
one podliježu različtim nivoima zaštite i mogu proizaći tek nakon pažljivog 
promišljanja, te analize i valorizacije zaštićenog dobra kao cjeline, što uključuje 
posebno analizu sinergije Istorijskog jezgra, pojedinačnih objekata- kulturnih 
dobara lociranih u Istorijskom jezgru, te nematerijalne baštine koja je pre-
sudna za artikulaciju „duha mjesta”5. Zbog toga je značajno da segment zaštite 
kulturnih dobara bude na valjan način uključen u čitav proces- od kreiranja 
strateških dokumenata do definisanja pojedinačnih mjera zaštite u Studiji 
zaštite kulturnih dobara radi izvođenja konkretnih intervencija, a u skladu sa 
već pomenutim Zakonom o zaštiti kulturnih dobara. (Sl. 1) 

Istorijsko jezgro Cetinja

Istorijsko jezgro Cetinja više od pola vijeka uživa status spomenika kul-
ture6, odnosno kulturnog dobra od nacionalnog značaja7. Uz posebnu pozic-
iju koju ima u simboličnom kontekstu crnogorske državnosti vezano za kon-
inutet od XV vijeka, jednu od vrijednosti Istorijskog jezgra Cetinja predstavlja 
način nastanka- svojevrsna urbana eksplozija. Naime u intervalu od tridesetak 
godina desila se preobrazba jednostavne ruralne anglomeracije (Sl. 1) u mini-
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jaturni grad koji je u kratkom vremenu stekao većinu sadržaja karakterističnih 
za evropske metropole, ali je pri tom zadržao svoje osobenosti i tradicije. Dok 
su u Evropi već vjekovima postojale uredjene države, Crna Gora je u ambijentu 
patrijarhalnog plemenskog društva za svega nekoliko decenija doživjela korjen-
ite promjene- odvojena je svjetovna od duhovne vlasti, stvorena je knjaževina, 
Crna Gora postaje međunarodno priznata, proglašava se kraljevinom. Projek-
tovane su i izgradjene obrazovne i zdravstvene institucije, useljena su poslan-
stva evropskih država, a promjene u arhitekturi i uredjenju prostora, kao i uvid 
u evropske tradicije inicirale su i promjene u načinu života, uz zadržavanje 
specifičnosti. Tako je u kratkom vremenu nastao skladan spoj urbane matrice, 
kulturnih dobara, javnih i parkovskih površina koji je integrisan sa prirodnim 
okruženjem i do danas nosi jedinstveno svjedočanstvo o fenomenu specifičnog 
stvaranja crnogorske prijestonice- urbanog sklopa male površine, sa karakter-
istikama razvijenih evropskih metropola uz zadržavanje integriteta i osebujan, 
gotovo simbolički odnos sa okolinom. (Sl. 2) 

U prvoj fazi nastanka grada, u intervalu od podizanja dvora i manastira 
Ivana Crnojevića (1482), pa sve do 70-tih godina 19. vijeka Istorijsko jezgro je 
predstavljalo nerazvijenu naseobinu u sklopu koje je tokom vremena izgrađeno 
stotinjak kuća skromnih dimenzija i obrade, lociranih oko Manastira i dvorske 
rezidencije. (Sl. 3) 

U drugoj polovini 19. vijeka počinje nagli razvoj i formiranje grada u obliku 
koji nam je poznat i danas. Za samo nekoliko desetljeća dotadašnja neugledna 
naseobina sa skromnim kućama pokrivenim slamom transformiše se u organ-
izovanu urbanu strukturu sa svim atributima grada, uz potrebnu infrastruk-
turu i sve element fizičke i duhovne nadgradnje. Kako se navodi u literaturi8, 
to je period društvenog i kulturnog prosperiteta, tzv. ‘’zlatno doba Cetinja’’ i 
traje do početka I svjetskog rata. U tom vremenu, 1864. godine, podignut je 
hotel Lokanda a 1867. završeni radovi na izgradnji Knjaževog dvorca, započeti 
1863. godine. Do 1875. godine, sagrađene su zgrade Djevojačkog instituta i 
bolnica Danilo I, a Cetinje prema Gopčevićevom planu (sl. 2) dobija izgled 
urbane cjeline. U narednim godinama završnice 19. vijeka, Prestonica dobija 
uređene parkovske površine, kraljevsko pozorište, prvi vodovod, Vojni stan , 
dvorac prestolonaslijednika Danila, te reprezentativni objekat Austrougarskog 
poslanstva. U prvim godinama 20.vijeka grade se objekti Ruskog, Italijanskog, 
Francuskog i Engleskog poslanstva, kao i Vladin Dom (sl. 3). 1910. godine, 
Cetinje dobija električno osvjetljenje i postaje značajno središte urbane kul-
ture Crne Gore. Važno je napomenuti da su gotovo svi navedeni objekti ostali 
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sačuvani bez većih izmjena do danas, te da više od pola vijeka svaki od njih 
pojedinačno ima status spomenika kulture, odnosno kulturnog dobra.

U prvoj polovini 20. vijeka Crna Gora ulazi u sastav Kraljevine Srba Hrvata 
i Slovenaca, (kasnije Kraljevina Jugoslavija). Cetinje postaje sjedište Zetske 
banovine ali nagli urbani razvoj grada prestaje. Ipak, ne prestaju sve interven-
cije- sagrađeno je nekoliko javnih objekata i urađen urbanistički plan Cet-
inja9. Nakon završetka drugog svjetskog rata Cetinju se dekretom oduzimaju 
obilježja Prijestonice, a sve državne Institucije se sele u Podgoricu- Glavni grad 
Crne Gore. Tadašnje razvojne strategije Cetinju dodjeljuju drugačiju funkciju, 
pa grad postaje privredni centar regiona.

Iako je grad Cetinje još početkom 20.vijeka zaokružio svoju urbanu 
fizionomiju, u poslijeratnom periodu došlo je do značajnih socioloških, 
privrednih i demografskih promjena, što je zahtijevalo i odgovarajuću plansku 
podršku. Sredinom pedesetih izrađen je prvi posljeratni urbanistički plan Cet-
inja10 u kojem je predviđena zaštita urbanog sklopa i revitalizacija nasljeđenih 
fizičkih struktura. Uvođenje pješačkog koridora kroz strukturu blokova Istori-
jskog jezgra predstavlja novi elemenat urbane organizacije, ali je ovaj koncept 
revitalizacije kasnije napušten. Krajem šezdesetih godina otpočeo je sistemski 
rad na izradi regionalnih i niza generalnih planova u Crnoj Gori. Planskim 
dokumentom GUP Cetinje11 Istorijsko jezgro preuzima funkciju gradskog i 
specifičnog kulturnog centra, a Njegoševa ulica postaje glavna pješačka komu-
nikacija. GUP Cetinja razrađen je kroz niz detaljnih urbanističkih planova12 
kojima se razrađuje postavljeni koncept i predviđa revitalizacija Istorijskog 
jezgra. Kulturna i graditeljska baština Cetinja uključuje se u turističku ponudu 
južnog Jadrana, a Istorijsko jezgro prihvata funkciju gradskog centra, što 
obuhvata specifične kulturne funkcije (muzeji, galerije, institucije), stano-
vanje, hotelske kapacitete kao i prihvat turista. GUP Cetinje iz 1990 godine (sl. 
4) planira uspostavljanje kontinuiteta sa formiranom i revitalizovanom urba-
nom strukturom. Naglasak je stavljen na pravilan razvoj, koji se usmjerava u 
nekoliko pravaca, a prije svega kroz odrednice arhitekture, uređenja prostora 
i graditeljstva. Prostor Istorijskog jezgra detaljno je razrađen Urbanističkim 
projektom DUP-UP „Istorijsko jezgro” Cetinja. U nizu aktivnosti za otklan-
janje posljedica od zemljotresa posebna pažnja je poklonjena je obnovi starih 
gradskih cjelina. (Sl. 4)

Planski dokumenat Urbanistički projekat Istorijsko jezgro Cetinja (1990.) 
planira kompleksnu sanaciju, zaštitu i revitalizaciju ove urbane cjeline, tada 
spomenika kulture prve kategorije. Naglasak je stavljen na adekvatno opre-
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manje i uredjenje prostora naslijeđene fizičke strukture s jedne strane i neu-
tralizaciju narušavanja autentične fizionomije grada ”13

Razvojni projekti

Nestanak bivše SFRJ izazvao je izrazito negativne posljedice na ukupan 
napredak grada. Gašenjem svih industrijskih pogona, a naročito elektro 
industrije Obod, koja je prethodnih decenija bila glavni nosilac razvoja, te 
izraženom neadekvatnom gradnjom Cetinje je počelo gubiti svoj urbani ident-
itet. Formalno, gradu je vraćen naziv „Prestonica Cetinje”. Međutim, ekonom-
ski znatno oslabljen, grad je postao blijeda slika nekadašnjeg središta urbane 
kulture Crne Gore. Naglo stagniranje grada nakon gašenja industrije je uticalo 
i na stanje Istorijskog jezgra u fizičkom smislu. 

Iako je osnovni urbani koncept sačuvan uz uspone i padove do danas, 
promjene načina života i društvene prebrazbe proteklih decenija uslovile su 
potrebu kreiranja novog koncepta razvoja grada. Pri tome je bilo potrebno 
stvoriti preduslove za opstanak i razvoj Cetinja u novim okolnostima na 
način koji neće narušiti zatečene kulturne i istorijske vrijednosti. Tokom vre-
mena inicirani su različiti razvojni procesi a urbanistički razvoj je, kako je 
već navedeno, usmjeravan razvojnim i planskim dokumentima- od prvobitne 
ortogonalne matrice koju je kreirao Josip Slade, pa do Prostorno- urbanističkog 
plana Cetinja usvojenog prošle godine. Svi usvajani koncepti su za jedan od 
osnovnih ciljeva imali očuvanje integriteta i autentičnosti Istorijskog jezgra 
kao cjeline, ali i pojedinačnih objekata- kulturnih dobara koji su locirani unu-
tar Istorijskog jezgra. 

Uvažavajući vrijednosti kulturnog nasljeđa u kontekstu očuvanja kultur-
nog identiteta, ali i u ulozi pokretača razvoja, pojam Istorijskog jezgra Cetinja 
dobio je sveobuhvatnije značenje. Kroz strateške i razvojne projekte osmišljen 
je novi razvojni koncept koji podrazumijeva ponovno aktiviranje osnovnih 
atributa karakterističnih za nastanak grada i države, pa je jedan od osnovnih 
razvojnih ciljeva vraćanje originalnih ili kompatibilnih funkcija svakom kul-
turnom dobru uz savremenu reinterpretaciju nasljeđenih vrijednosti. Osnovni 
principi integralnog planiranja i održivog razvoja postavljeni su strateškim i 
razvojnim dokumentima i podržani odgovarajućom zakonskom regulativom.

Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine14

Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine predstavlja strateški razvojni 
planski dokument koji definiše dugoročne ciljeve uređenja prostora i naselja. 
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Cetinje (kao Prijestonica Crne Gore) je zbog administrativnih, istorijskih, 
simboličkih, kulturološko-etnoloških i drugih specifičnih razloga Prostornim 
planom Crne Gore definisano kao državni centar posebnog značaja. U raz-
matranju resursa i potencijala Cetinjske razvojne zone kao osobita vrijednost 
uz kulturno-istorijsko nasljeđe Crne Gore istaknut je i specifični karakter 
gradskog ambijenta u prostornom i kulturnom smislu. Prioriteti razvoja se 
definišu kao „Funkcije prijestonice, kulturnog i akademskog centra državnog 
i šireg značaja, usko povezane sa funkcijama Podgorice; visokospecijalizovani 
programi na polju očuvanja kulturnih i istorijskih vrijednosti (starog urbanog 
jezgra Cetinja); specijalizovana turistička ponuda Nacionalnog parka Lovćen i 
njegovih razvojnih zona (Ivanova korita, Mauzolej na Lovćenu i dr.).”

Cijeneći prvenstveno kulturne vrijednosti Istorijskog jezgra Cetinja, Plan 
ustanovljava određena ograničenja ove razvojne zone. Tako je precizirana 
zabrana lociranja po okolinu štetne i teške industrije; predviđena stroga 
ograničenja za novogradnju i kontrola arhitektonskih oblika, kako bi se 
zadržala prostorna dimenzija i zaštitio karakter urbanog ansambla a prepoz-
nata je mogućnost javljanja konflikta između zahtjeva za očuvanje kulturnog 
nasljeđa i trendova daljeg privrednog razvoja. Dalje je navedeno: „Konflikt je 
moguć između „modernih” arhitektonskih pristupa i karaktera zaštićenog urba-
nog tkiva. Oštar konflikt je uspostavljen i između neplanske urbanizacije i poljo-
privrednog plodnog zemljišta, čija je količina značajno smanjena”.

Osnovni principi Prostornog plana u dijelu koji obrađuje kulturno nasljeđe 
predviđaju obaveznu integralnu zaštitu prirodnog i kulturnog nasljeđa, nužnost 
održavanja prvobitne ili kompatibilne namjene, a urbane cjeline (»Istorijski 
gradovi Crne Gore«) definišu kao najreprezentativniji dio kulturnog nasljeđa i 
veoma važan resurs prostornog razvoja države.

Prostorno-urbanistički plan Prijestonice Cetinje15 
U skladu sa propisanom hijerarhijom prostorno planskih dokumenata, 

osnovu za izradu Prostorno-urbanističkog plana Prijestonice Cetinje pred-
stavlja pomenuti Prostorni plan Crne Gore do 2020, a pri izradi su konsultovani 
i drugi strateški dokumenti: Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore, 
Strategija razvoja turizma i Nacionalni program zaštite životne sredine. 

Prostorno urbanistički plan Prijestonice Cetinje (PUP), je plan najvećeg 
reda lokalne samouprave, kojim se utvrđuje dugoročna strategija razvoja 
grada, dugoročna politika urbanizacije gradskog i prigradskog područja, 
kao i koncepcija i planska rješenja za organizaciju, izgradnju, uređivanje i 
korišćenje prostora. Ovim planom opštine postavljen je, uz ostalo i koncept 
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mjera i režima zaštite kulturnog nasljeđa koje za cilj imaju zaštitu, očuvanje i 
unapređenje kulturnog nasljeđa na teritoriji Prijestonice, dok su smjernicama 
za implementaciju i sprovođenje plana precizirani principi i posebni uslovi 
koji će se pod određenim uslovima definisati kroz planove nižeg reda. Mjere 
zaštite kulturno – istorijskih cjelina i građevina posebno obrađuju planiranje i 
uređenje Istorijskog jezgra Cetinja, a u skladu sa Menadžment planom Istori-
jskog jezgra Cetinja.

Vizija razvoja kulturnog identiteta ovog kulturnog dobra definisana je 
usvojenim Menadžment planom Istorijskog jezgra Cetinja, i glasi: „Prijestonica 
Cetinje je mjesto istorijskog i nacionalnog identiteta, pamćenja i trajanja. Ona je 
uspješna zajednica koja čuva, štiti i unapređuje svoje kulturne i prirodne vrijed-
nosti, koristeći ih kao strateški potencijal razvoja.”

Menadžment plan Istorijskog jezgra Cetinja 
Menadžment plan je strateški dokument za dugoročno upravljanje, zaštitu, 

očuvanje, korišćenje i prezentaciju kulturno-istorijske cjeline, lokaliteta i 
područja koji donosi Vlada na prijedlog Ministarstva kuture. Obavezno se 
donosi za kulturno dobro koje je upisano na Listu svjetske baštine i kulturno 
dobro koje se nominuje za upis na ovu listu, a sadrži, kako je to propisano 
članom 91 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, naročito: strategiju višegodišnjeg 
upravljanja kulturnim dobrom i smjernice za njenu realizaciju, program 
aktivnosti na cjelovitoj valorizaciji, zaštiti i prezentaciji kulturnog dobra, meh-
anizme za ostvarivanje integralne zaštite, način vršenja monitoringa planiranih 
aktivnosti. 

Menadžment plan Istorijskog jezgra Cetinja razvoj Istorijskog jezgra zas-
niva na očuvanju, unapređenju, promovisanju i ordživom korišćenju resursa 
ovog kulturnog dobra, kao potencijala za napredak lokalne zajednice i njenih 
građana. Ciljevi izrade Menadžment plana su: ekonomski razvoj Cetinja kroz 
korišćenje potencijala Istorijskog jezgra Cetinja na principima održivog raz-
voja; integralna zaštita, valorizacija, revalorizacija i prezentacija kulturne i pri-
rodne baštine; jačanje pravne i institucionalne infrastrukture; osiguranje efi-
kasne primjene zakona i planske dokumentacije; jačanje kadrovskih kapaciteta 
na svim nivoima, edukacija novog i doedukacija postojećeg stručnog kadra. 
U svjetlu razvojnih procesa posebno se ističe cilj koji definiše upis Istorijskog 
jezgra Cetinja na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

„Glavni cilj ovog Menadžment plana je da valorizuje, zaštiti i promoviše 
vrijednosti kulturne i prirodne baštine Istorijskog jezgra Cetinja. Za postizanje 
tog cilja, Menadžment plan će dati viziju upravljanja zaštićenim područjem za 
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višegodišnji period, smjernice za njegovu realizaciju iskazane kroz opšte ciljeve 
i predložene programe aktivnosti, sa prepoznatim mehanizmima i nosiocima 
aktivnosti, rokovima za njihovu implementaciju kao i mehanizmima monitor-
inga. Razumijevanje i uvažavanje istorijskih, kulturnih i prirodnih vrijednosti 
Istorijskog jezgra Cetinja je preduslov za izradu i donošenje Menadžment plana, 
kao i za njegovo sprovođenje kroz donošenje konkretnih, valjanih i efektivnih 
menadžmentskih odluka. To će pomoći da ovaj istorijski grad, po mišljenju 
mnogih međunarodnih, nacionalnih i lokalnih eksperata, grad izuzetnih vri-
jednosti, harmonične integracije urbane cjeline i prirodnog okruženja, s jedne 
strane, i izuzetne geografske pozicije mjesta, s druge strane, bude zaštićen za 
buduće generacije, i da se ovom lokacijom ispravno upravlja u kontekstu njegove 
egzistencije kao područja sa širim vrijednostima.”16

Zakon o Prijestonici17 
Zakon o Prijestonici definiše Cetinje kao istorijski, kulturni i duhovni cen-

tar Crne Gore. Važno je napomenuti da ovaj zakon stvara zakonske preduslove 
za razvijanje novog koncepta Istorijskog jezgra na način da propisuje proces 
kojim se kulturnim dobrima, odnosno objektima značajnim za Istoriju Crne 
Gore ponovo dodjeljuju funkcije od državnog i javnog interesa pa se u Istori-
jsko jezgro uz muzeje, pozorište i galerije ponovo smještaju sudovi, fakulteti, 
ministarstva, rezidencija Predsjednika, kulturni centri država koje su svo-
jevremeno na Cetinju imale svoja poslanstva. Sa druge strane, proces očuvanja 
kulturnih dobara se unapređuje kroz integralno sagledavanje zatečenih vri-
jednosti, a prosperitet među ostalim zasniva i na jačanju svijesti o vrijednos-
tima kulturnog nasljeđa pojedinačnih kulturnih dobara i Istorijskog jezgra kao 
cjeline.

Naime, ovim zakonom je propisano18 da je u Prijestonici smještena 
zvanična rezidencija Predsjednika Crne Gore i sjedište Ustavnog suda Crne 
Gore, da se u Prijestonici održava prva sjednica redovnih zasijedanja Skupštine 
Crne Gore, kao i da diplomatsko- konzularna i druga strana predstavništva i 
međunarodne organizacije mogu imati sjedište u Prijestonici. 

Strateški plan Prijestonice Cetinje 
Strateški plan Prijestonice Cetinje predstavlja dokumenat kojim lokalna 

uprava kreira uslove za brži održivi razvoj na lokalnom nivou u periodu od 
2012 do 2016.godine. Planom su definisane prioritetne oblasti, koje treba da 
doprinesu postizanju strateškog cilja. U skladu sa prethodno definisanim 
dugoročnim ciljem i prioritetima, dat je pregled projekata u okviru usaglašenih 
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prioriteta i mjera. Tako je definisano 47 projekta koji su grupisani u 5 prioriteta 
koji su dalje razrađeni kroz setove mjera. Sprovodjenje svih mjera je planirano 
na način koji neće ogroziti integritet i autentičnost Istorijskog jezgra. Od pet 
strateških prioriteta jedan se odnosi na valorizaciju kulturno - istorijskih 
potencijala na održivi način, a drugi na unapređenje i razvoj turizma, a mjere 
uz ostalo predviđaju zaštitu i očuvanje kulturno-istorijske baštine, promociju 
kulturno-istorijske baštine, promociju Prijestonice kao turističkog centra. 

Koncept razvoja 

Iz navedenog pregleda može se konstatovati da su strateškim i prostorno 
planskim dokumentima prepoznati potencijali Istorijskog jezgra Cetinja te da 
su razvijeni različiti projekti koji za cilj imaju održiv razvoj, što podrazumijeva 
u prvom redu unapređenje kulturnog turizma uz održivo korišćenje kulturnih 
dobara. Pri tome se vrijednosti nasljeđa sve više percepiraju kao značajna 
pokretačka snaga. Imajući u vidu rizike i prijetnje prepoznate Menadžment 
planom, važno je napomenuti da je potrebno uložiti dodatni napor kako bi svi 
projekti bili usaglašeni na način da zajedno čine cjelovit kompatibilan sistem 
u kojem svi sudionici procesa imaju definisanu ulogu- usklađenu sa osnovnim 
principima zaštite i sa vrijednostima i kapacitetima Istorijskog jezgra.

Uloga službe zaštite kulturnih dobara

Kao što je ranije navedeno, uloga službe zaštite u procesu realizovanja 
razvojnih i ostalih projekata u Istorijskom jezgru je definisana u prvom redu 
Zakonom o zaštiti kulturnih dobara. Ovim zakonom uređuju se vrste i kate-
gorije kulturnih dobara, načini uspostavljanja zaštite, režim i mjere zaštite, 
prava i obaveze vlasnika i držalaca kulturnih dobara i druga pitanja od značaja 
za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Također, zakonom je propisano da 
upravne i sa njima povezane stručne poslove na zaštiti kulturnih dobara vrši 
organ uprave nadležan za zaštitu kulturnih dobara, odnosno Uprava za zaštitu 
kulturnih dobara. Dakle, u sklopu svojih redovnih djelatnosti Uprava sudje-
luje u svim fazama procesa. Tako je evidentna kontinuirana uloga stručnih 
službi Uprave u procesu izrade i donošenja prostornih i planskih dokumenata, 
pa sve do sudjelovanja u izdavanju građevinske dozvole, vršenja stručnog 
nadzora u toku izvođenja radova, pa do prijema izvedenih radova. U skladu 
sa navedenim, može se konstatovati da služba zaštite, kada su u pitanju 
procesi i projekti u Istorijskom jezgru Cetinja, obavlja sve djelatnosti iz svoje 
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nadležnosti. Međutim, važno je ukazati da je potrebno dodatno ojačati ovaj, 
veoma značajan sistem mehanizama koji su kreirani kako bi se ispunili osnovni 
ciljevi propisani datim normama, kao i čitavim nizom međunarodnih doku-
menata, povelja, konvencija i smjernica. Uloga službe zaštite u razmatranom 
primjeru Istorijskog jezgra Cetinja je pogotovo značajna, jer su ove godine, 
kako je to već navedeno, a u skladu sa smjernicama Menadžment plana, final-
izirane aktivnosti na izradi Nominacionog dosje-a za upis Istorijskog jezgra 
Cetinja na UNESCO Listu svjetske baštine.

Kao što je prije naznačeno, Menadžment plan MP Istorijskog jezgra Cetinja 
predstavlja strateški dokument za dugoročno upravljanje, zaštitu, očuvanje, 
korišćenje i prezentaciju kulturno-istorijske cjeline, lokaliteta i područja koji 
donosi Vlada na prijedlog Ministarstva kuture. Sadrži, uz ostalo, strategiju 
višegodišnjeg upravljanja kulturnim dobrom i smjernice za njenu realizaciju, 
program aktivnosti na cjelovitoj valorizaciji, zaštiti i prezentaciji kulturnog 
dobra, mehanizme za ostvarivanje integralne zaštite, način vršenja monitor-
inga planiranih aktivnosti. Da bi sistem zaštite kulturnih dobara u potpunosti 
izvršavao svoju zakonom propisanu funkciju potrebno je ojačati i unaprijediti 
koordinaciju unutar same službe zaštite. Pri tom je potrebno djelovati u smislu 
smanjivanja rizika prepoznatih Manadžment planom19 od kojih se mogu istak-
nuti: nedovoljna koordinacija među akterima u sistemu upravljanja; nedovoljna 
valorizacija kulturne baštine i prirodne baštine; konflikt razvojnih koncepata 
sa prostornim mogućnostima i ograničenjima koja postavljaju; nedovoljna 
međuinstitucionalna i međuresorka saradnja. Također, može se konstatovati 
da je proces izvršavanja aktivnosti predviđenih Menadžment planom Istori-
jskog jezgra Cetinja potrebno unaprijediti i intenzivirati, te u svemu uskladiti 
sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara. (Sl. 5)

Naime, Zakonom o zaštiti kulturnih dobara propisana je obaveza postupka 
revalorizacije kulturnih vrijednosti, putem izrade Elaborata o kulturnim vri-
jednostima, koji se rade na propisan način. Takodjer, istim zakonom je pro-
pisana obaveza izrade Studije kulturnih dobara, u ovom slučaju za portrebe 
Urbanističkog projekta Istorijsko jezgro Cetinja. Predmetni dokumenti, iako 
obrađuju isti obuhvat, predstavljaju metodološki različite dokumente. Dok 
Elaborat predstavlja osnovni dokumenat za donošenje Rješenja o utvrđivanju 
statusa kulturno dobro, Studija zaštite ima drugačiju funkciju: ona predstavlja 
jedan od planerskih alata kojima bi se trebalo osigurati da planerska rješenja 
neće uključiti intervencije koje bi mogle ugroziti zatečene kulturno istorijske 
i ambijentalne vrijednosti. Tako je u izradi Studije zaštite, nakon sveobuh-
vatne analize svih prikupljenih podataka i definisanja odgovarajućeg koncepta 
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potrebno izreći niz jasnih i preciznih smjernica koje će definisati kakvi su 
planerski i projektantski zahvati mogući u datom obuhvatu. Imajući u vidu da 
zaštitu, pored samog Istorijskog jezgra uživa i njegova zaštićena okolina, to je 
sistem mjera zaštite potrebno predvidjeti i za intervencije u zaštićenoj okolini. 
Naravno, u prvom je redu potrebno razviti osnovni koncept, koji će u skladu 
sa smjernicama iz MP predvidjeti zoniranje Istorijskog jezgra, i pri tome jasno 
razgraničiti koje i kakve intervencije su moguće i pod kojim uslovima, kako 
je to definisano u Menadžment planu20 :„Planovi, koji su zasnovani na Stud-
iji zaštite kulturnih dobara Istorijskog jezgra Cetinja, definisaće pristup svakoj 
lokaciji unutar zone Menadžment plana, kako slijedi: • lokacije u potpunosti 
zaštićene od izmjena; • lokacije, koje bi mogle biti izmijenjene prema specifičnim 
uslovima; • objekti, koje bi trebalo ukloniti unutar određenog vremenskog roka; 
• nove građevine sa fiksnim parametrima.” Stoga je mjere zaštite u oba doku-
menta potrebno metodološki uskladiti sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara 
i dodatno definisati kako bi se stekli uslovi za valjanu valorizaciju, zaštitu, 
unapređenje i održivo korišćenje Istorijskog jezgra Cetinja i kulturnih dobara 
lociranih u sklopu ove urbane cjeline.

Zaključak

Iz navedenog se može zaključiti kako su potencijali Istorijskog jezgra 
Cetinja prepoznati na odgovarajući način. Tako su u strateškim i prostorno 
planskim dokumentima predviđeni različiti projekti koji vrijednosti Istori-
jskog jezgra Cetinja posmatraju kao pokretače razvoja. Međutim, važno je još 
jednom ukazati da prosti zbir različitih projekata, pa i u slučaju gdje imaju 
isti ili sličan cilj, ne čine nužno valjanu strategiju. Stoga je proces donošenja 
strateških i prostorno planskih dokumenata potrebno dodatno unaprijediti, 
pogotovo primjenom odgovarajućih mehanizama i koordinacijom svih zai-
neresovanih subjekata. U prvom redu je značajno u procese donošenja ovih 
dokumenata pravovremeno uključiti službu zaštite kulturnih dobara. Sa druge 
strane, i samu službu zaštite je potrebno dodatno ojačati, povećati stepen koor-
dinacije i osigurati dosljednu primjenu zakonskih normi, kao i osnovnih prin-
cipa struke, definisanih čitavim nizom međunarodnih dokumenata21, a pogo-
tovo cjelovitu implementaciju Menadžment plana.

Autor:Snježana Simović, Magistar inženjer arhitekture i urbanizma, 
konzervator savjetnik, Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, 
Cetinje,Crna Gora, snjesi@yahoo.ca
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 �  Venecijanska povelja (The Venice Charter for the Conservation and Restoration of 
Monuments and Sites 1964), Vašingtonska povelja (The Washington Charter: Charter on the 
Conservation of Historic Towns and Urban Areas 1987), Krakovska povelja (Krakow Charter 
2000: principles for conservation and restoration of built heritage)

 �  „Sl. list Crne Gore”, br. 49/10 od 13.08.2010.
 3  Ciljevi zaštite- Član 4 Ciljevi zaštite kulturnih dobara su: 1) očuvanje i unaprjeđivanje 

kulturnih dobara i njihovo prenošenje budućim generacijama u autentičnom obliku; 2) 
obezbjeđivanje uslova za opstanak kulturnih dobara i za očuvanje njihovog integriteta; 3) 
obezbjeđivanje održivog korišćenja kulturnih dobara, shodno njihovim tradicionalnim ili 
novim odgovarajućim namjenama, radi ljudskog razvoja i kvaliteta života;

 �  U granicama kulturnog dobra Istorijsko jezgro Cetinja locirano je 25 objekata sa statusom 
kulturno dobro (MP Cetinja, str. 37)

 �  Deklaracija o očuvanju duha mjesta, (Declaration on the Preservation of the Spirit of Place 
2008) Quebec, Canada

 6  Rješenjem broj 01-711/1-61 od 29.07.1961. godine, izdatim od strane Zavoda za zaštitu 
spomenika kulture SR Crne Gore Istorijsko jezgro Cetinja je dobilo je status spomenika 
kulture, kao urbana cjelina.

 7  Rješenjem broj UP/I-02-205/2014-1 od 31.12.2014. izdatim od strane Uprave za zašttitu 
kulturnih dobara Istorijsko jezgro Cetinja dobilo je status kulturnog dobra, a na osnovu 
Elaborata o kulturnim vrijednostima Istorijskog jezgra Cetinja br. UP/I-02-205/2014 od 
25.12.2014.

 8  Tanja Vujović, Svetlana Žugić, Cetinje u Evropi, 2004.godina, dokumentacija Republičkog 
zavoda za zaštitu spomenika kulture

 9  Te, 1931. godine Cetinje ima 6.366 stanovnika
 �0  Prema nacrtu arhitekte Bogdana Bogdanovića, urađen je 1956. godine urbanistički plan 

Cetinja, sa 17.700 stanovnika, a već 1957. godine, novi UP arhitekte Vukote Vukotića, sa 
16.656 stanovnika

 ��  Obrađivač GUP-a Cetinje iz 1967. godine je bio RZUP- Titograd
 ��  1985. godine, sačinjen je po nacrtu arh. Vukote Vukotića Urbanistički projekat ‘’Istorijsko 

jezgro’’ Cetinje, kojim je obuhvaćena uža zona istorijskog nasljeđa, oformljena uglavnom 
do početka XX vijeka, sa zelenim i pejzažnim kompleksom, ukupne površine 50 ha. 1987. 
godine, sačinjen je, takođe pod rukovodstvom arh Vukote Vukotića Generalni urbanistički 
plan Cetinja, koji se bazirao na predhodno urađenom (1986.godine) Prostornom planu 
opštine Cetinje, kao i Prostornom planu Republike Crne Gore.

 �3  Menadžment plan Istorijskog jezgra Cetinja,Ministarstvo kulture, 2014.godina, str. 111
 ��  „Sl.list CG”, br. 24/08
 ��  „Sl.list CG-o.p.”, br. 12/14)
 �6  Menadžment plan Istorijskog jezgra Cetinja, Ministarstvo kulture, 2014.godina,str 21
 �7  „Sl. list Crne Gore”, br. 47/08 
 �8  Član 12 Diplomatsko- konzularna i druga strana predstavništva i međunarodne organiza-
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Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture 

Snježana Simović 

POTENTIALS OF THE HISTORIC TOWNS IN THE DEVELOPING PROCESSES 
– HISTORICAL CENTRE OF CETINJE

SUMMARY
Cultural heritage is one of the most important promoters of social development, 

and valid evaluation of the existing values creates the necessary preconditions for 
sustainable use of cultural property. In the process of evaluating the potential of 
cultural heritage and historic cities it is important to properly assess the real capac-
ity and space capabilities in order to maintain the necessary balance between the 
existing values, maintaining the integrity and authenticity on the one side and the 
demands of modern life necessary for planned projects. The question is whether, and 
in what way it is possible to achieve this balance. Through the example of the urban 
ensemble of “Historical core of Cetinje” that enjoys the status of cultural monument 
or cultural property of national significance for more than half a century, this paper 
provides an overview of strategic and spatial planning documents that deal with 
sustainable development planning. At the same time it was noted that the potential of 
this cultural and historical city is an important element of strategic and development 
documents.



�08

Sl.�. Plan Cetinja iz 1860.

Sl. �. Plan Cetinja iz 1875. 
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Sl. 3. Plan Cetinja iz 1910.
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Sl. �. UP Istorijsko jezgro 1990. 
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Sl. �. Prikaz Istorijskog jezgra Cetinja 2014 Elaborat o kulturnim vrijednostima Istorijskog 
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УВОД

Прва међународна конференција о очувању и унапређењу историj-
ских градова указала је на бројне проблеме историјских градова са којима 
се они данас суочавају. Решавање тих проблема по принципима одржи-
вог развоја представљају велике изазове за локалне заједнице и цело-
купно становништво. Сремски Карловци као културно историјски град 
због свог специјалног статуса, односно постојања републичког закона о 
обнови културно историјског наслеђа и подстицању развоја,имају још 
специфичнију улогу у решавању наведених проблема. Мишљења смо 
да се очување и уједно унапређење историских градова може остварити 
поштујући принципе активне заштите културних и природних добара и 
потенцијала, односно неопходно је даосновни циљ очувања и заштите 
културних и природних добара, поред уважавања свих критеријума вред-
новања културно историјске баштине и природних потенцијала, садржи 
и развојни приступ, поштујући принципе одрживог развоја. Туризам је у 
највећем броју историјских градова водећа грана привредног развоја, са 
другестране предузетнишзво у свим сегментима привреде, па и туризму 
је главни покретач привредног развоја. Стога смо у овом раду желели 
приказати на примеру Сремских Карловаца како предузетништво и пре-
дузетнички сектор подстиче развој туризма, са обимом и квалитетом 
извођења туристичких услуга, инвестирањем у проширењем у развој 
туристичке понуде града као и запошљавањем људи. С обзиром на спе-

Др Миладин Калинић, мср Часлав Калинић, 
др Марина Јовичевић Симин

ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
ТУРИЗМА, ПРИМЕР СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА
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цифичност и теме и истраживња, у раду смо користили комбиновање 
општенаучних метода,од општепознатих па све до теренских истражи-
вања и метода интеракције појава и процеса. 

ТУРИЗАМ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Туризам
Туризам је данас у свету један од најпропулзивнијих привредних 

грана, после нафтне и аутомобилске индустрије и ИТ сектора. Туризам 
спада у услужни сектор, који је доминиријаћи у друштвеном производу и 
запослености привредно развијених земаља. Кроз извоз путем туризма 
реализују се финални производи и услуге бројних делатности и остварује 
позитиван утицај на платни биланс земље или локалне дестинације. Реч 
је о такозваном невидљивом извозуса високим нето валутним ефектима. 
Продаја роба и услуга на сопственој територијије је значајна прилика да 
се у њу укључе све оне привредне и непривредне делатности које обез-
беђују асортиман туристичке понуде у конкретној дестинацији. Одржи-
вост развоја туризма у први план је истакла заштиту и очување култур-
них и природних ресуса, као и проблем друштвених трошкова развоја 
туризма. Ефекти туризмана запосленостсу изузетно важни. Туризам 
поред директних ефеката на запосленост основних делатности турис-
тичке привреде, доприноси својим мултипликативним дејством преко 
туристичке потрошње и на повећање запослености туристичке дестина-
ције. Савремени развој туризма указује на велику повезаност градског 
и културног туризма, који најчешће карактерише историјске градове. 
Стога је развој културног туризма у градовима уско повезан са одрживим 
развојем, односно развојем који неће угрозити садашње и будуће генера-
ције, а који ће имати тренд све већег обогаћења туристичке понуде гра-
дова развноврсним културним садржајима (Група аутора, 2011). Такође, 
важне тенденције у развоју туризма, па и културног туризма, јесте укљу-
чење локалне заједнице у тај развој. Те вредности дају и посебан допри-
нос културном, друштвеном и привредном животу сваког грађанина. 
Обнова историјских градова и целина, као и мењање њихове намене 
постали су битан чинилац одрживог развоја. Суштинa одрживог развоја 
и oдрживoг туризмa je прeдстaвљaњe привреде, кoja нe жeли дa oштeти 
oкoлину, лoкaлну културу, a истoврeмeнo жeли дa пoмoгнe у гeнeрисaњу 
прихoдa, пoвeћaњу зaпoслeнoсти, и при тoм дa oчувa лoкaлни eкo-систeм 
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(Група аутора, 2000). Бaлaнс измeђу oгрaничeњa и упoтрeбe прoнaлaзи 
сe тaкo штo сe мeњa, сaглeдaвa и плaнирa у кoм прaвцу и на који начин 
се води и управља туристичком дестинацијом. Eкoнoмскe, сoциjaлнe и 
aмбиjeнтaлнe пeрспeктивe oдрживoг туризмa мoрajу сaдржaти интeрeсe 
влaсникa, стaнoвникa, лoкaлних заједница и гoстиjу, привреде и државе 
(Општина Сремски Карловци, 2009 ). 

Одрживост раста и развоја Србије и локалних заједница требао би да 
се ослања на три носећа стуба:

  макроекономску избалансираност домаће тражње и производње уз 
фискалну консолидацију,

  убрзање структурних реформи и институционална изградња, и
  подизање националне конкурентности кроз образовне реформе, под-

стицање развоја предузетништва (пре свега у прерађивачкој индус-
трији и услужној индустрји) и уз знатно већу регионалну кохезију 
(Јакопин, Калинић, 2014. )

Предузетништво
У развијеним економијама предузетништво представља главну полу-

гуекономског и укупног друштвеног развоја. Као и друге земље у транзи-
цији и окружењу и држава Србија је препознала значај предузетништва 
и нарочито након 2000. године,започела је значајнију подршку његовом 
развоју. Један од могућих праваца развоја, који је тек у последњој деце-
нији прошлог века препознат, као важан и неискоришћен потенцијал еко-
номског раста, је и развојпредузетништва, што је и данас поред страних 
директих инвестиција најактуелнија тема економског развоја друштва. 

У прелазном периоду 2000-2010, Србија је завршила прву и другу фазу 
транзиције ка тржишној економији. Спроведен је велики део тржишних 
реформи, постигнута је макроекономска стабилност са високом стопом 
привредног раста, приватизована је већина (друштвених) предузећа, 
започет је процес придруживања ЕУ, уз усклађивање бројних закона и 
друга прилагођавања. Модел раста, који је током највећег дела декаде 
био заснован на домаћој тражњи, приливу страног капитала и расту сек-
тора услуга, напуштен је појавом светске економске кризе крајем 2008. 
и њеним ефектима 2009. године. Од 2010. године нови модел раста се 
заснива на извозној тражњи, повећању инвестиција и смањењу јавне 
потрошње, јачању индустријског сектора паралелно са развојем сектора 
услуга. Сектор МСП поред приватизације и директних страних инвес-
тиција, препзнат је као покретач економског развоја. Стратегија раз-
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воја конкурентих и иновативних малих и средњих предузећа 2008-2013. 
године, представљала је свеобухватни стални поступак праћења овог 
сектора у Србији у неколико претходних година,акроз Акциони план за 
спровођење наведене Стратегије у којем је учествовало чак 29 различи-
тих институција (МРРЛС, 2013). 

Агенција за привредне регистре РС (АПР) води најважнију и најпот-
пунију базу података предузећа у Србији сврставајући их у привредна 
друштва и предузетнике, при чему званично законодавство не познаје 
категорију микро предузећа. Неки релевантни подаци се могу наћи у АПР 
Саопштењу о пословању привреде РС у 2011. години. Међутим, подаци 
укључују и приватни и јавни сектор, а при том нису родно осетљиви. 
У 2011. години од укупно 319. 044 привредних друштава, предузетнички 
сектор чини 99,8%, а то је 318. 540 предузећа. Сектор МСП генерише и 
66,4% запослених или 814. 585, затим 65,3% промета или 4. 678 милијарди 
динара. Такође сектор МСП анагажује 45,4% укупне запослености, 43,9% 
укупних инвестиција, остварује 44,5% извоза, 52,3% увоза, генерише 63,3% 
спољнотрговинског дефицита привреде Србије и учествује са око 33% у 
бруто друштвеном производу. У структури сектора МСПП посматрано 
по величини, најбројнија су микро привредна друштва и има их 306. 669, 
док малих и средњих привредних друштава има 11. 871 (МРРЛС, 2013). 

Стање у МСПП сектору поред проблема институционалне природе и 
неликвидност, већ дуги низ година карактерише и: неадекватан порески 
ситем; дуги рокови наплате потраживања; високе камате на кредите; 
недовршена реформа старих прописа; нереформисан рад инспецијских 
служби, као и недовољно образован менаџерски кадар за рад у новим 
кризним условима. Такође недостатак обртних средстава, модерних тех-
нологија и познавања како функционише спољна трговина на великим 
тржиштима попут ЕУ, северноамеричког, и других, представљају озбиљну 
препреку развоју МСП сектора. 

Подстицање развоја предузетништва
Транзициони модел није успео да реши један од кључних задатака 

да, паралелно са процесом приватизације и реструктурирања, вишак 
радника из друштвених предузећа преусмери у сектор малих и средњих 
предузећа, из бројних разлога (Јакопин, Калинић, 2014). 

Оцену напретка у развоју предузетништва, динамику стварања 
нових привредних субјеката, као и раст малих и средњих предузећа нај-
боље илуструје економска анализа пословне демографије. Ефекти реце-
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сије допринели су погоршавању услова привређивања, смањивању броја 
основаних предузећа и радњи и повећавању броја привредних субјеката 
која престају са радом. Након убрзавања тенденција смањивања броја 
основаних и повећавања броја угашених привредних субјеката у 2010. и 
2011. години, у 2012. години се успорава процес смањивања укупног броја 
предузећа и радњи. У току 2013. године долази до раста броја новоосно-
ваних предузећа (1,0%), док се број угашених предузећа смањио за готово 
две трећине (-65,2%). Треба истаћи, да је значајно смањивање броја уга-
шених предузећа наставак тенденције, започете средином 2012. године 
када је проглашена неуставном одредба Закона о стечају о примени ауто-
матског стечаја над предузећима која су у блокади дуже од годину дана. 
Однос броја основаних и угашених предузећа (нето-ефект) износи 3,4:1 
и знатно је повољнији у односу на 2012. годину (1,2:1). Нето-ефект осни-
вања нових радњи је на нивоу из прошле године и износи 0,9:1. 

Рецесиони ефекти (смањење спољне и унутрашње тражње, инвес-
тиција, пораст ризика и трошкова улагања, као и страх од неуспеха) 
негативно су утицали на пословање привредних субјеката. Нарушена је 
здрава предузетничка динамика из предкризних година (успорено осни-
вање, раст и развој, убрзано гашење). На негативне ефекте кризе на услове 
развоја предузетништва у Србији указује смањен број почетника, као и 
нових предузетника, чиме су знатно ограничене могућности за отварање 
нових радних места и раст продуктивности. Током 2013. године, сваког 
месеца је око 3. 300 појединаца оснивало нове сопствене фирме (5. 000 
месечно у 2007). 

У Извештају Европске Комисије о спровођењу Акта о малим преду-
зећима указује да у Србији постоје значајне могућности за даље унап-
ређење политике подстицања предузетништва. У поређењу са резулта-

Табела �. Број новооснованих и угашених МСП 
Предузећа Радње Нето ефект

Год. Основано Угашено Основано Угашено Пред. Радње
2008. 11.248 3.068 43.375 34.572 3,7 1,3
2010. 9.461 9.325 35.036 37.086 1,0 0,9
2011. 8.470 13.581 32.236 35.288 0,6 0,9
2012. 8.648 7.355 30.200 32.853 1,2 0,9
2013. 8.735 2.562 30.931 36.379 3,4 0,9

Извор: АПР, 2013.
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тима из претходних година, оцењује се да је Србија у већини области 
политике подстицања развоја МСП и предузетништва постигла напре-
дак (МРРЛС, 2013). 

Материјална основа за развој туризма

Бројни су елементи битни као основ за развој туризма сваке турис-
тичке дестинације и то туристичко-географски положај, анропогени 
туристички ресурсри, пре свега културно-историско наслеђе и град-
ска језгра,затим природне туристичке вредност и наравно материјалне 
основе, као и инфраструктура. За историјске градове за развој туризма 
свакако су поред наведених елемената најбитнији антропогени турис-
тички ресурси, т. ј. културно-историјско наслеђе и стара градска језгра. 

Материјална основа туризма је један од битних фактора за развој 
туризма. Она је у Сремским Карловцима све до деведесетих година про-
шлог века била на изузетно ниском нивоу. Почетком деведесетих година 
започета је изградња, пре свега инфраструктурног и комуналног система, 
што је омогућило и започињање активности на изградњи и рецептивних 
објеката. Свакако да степен развијености инфраструктурних система 
представља један од најзначајнијих фактора укупног друштвеног еко-
номског развоја општине и чини основни предуслов развоја туризма. Од 
степена развијености и изграђености инфраструктурних система зависе 
и постављени циљеви изградње и уређења простора, развој мреже 
насеља и њихова међусобна повезаност, комунална опремљеност, као 
и развој, размештај како привредних, тако и туристичких капацитета. 
Енергeтски, електрични, ПТТ капацитети, водовод и канализација поред 
придодних простора, паркова и шеталишта су основни услови изградње 
туристичких објеката. Данас можемо костатовати да је изградња инфра-
структурног и комуналног система у Сремским Карловцима знатно на 
вишем нивоу, али да је за даљи развој постављен нови изазова, а то је 
траса „брзих пруга“, што није тема овог рада. 

Предузетништво у фунцији развоја фактора туристичке 
супраструктуре

Да би приказали како предузетништво може да утиче на одрживи 
развој туризма у наредном делу рада приказаћемо кретање неких пока-
затеља у претходном периоду, на примеру Сремских Карловаца. 
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Развој туризма значајно утиче на развој многобројних пратећих при-
вредних делатности и посебно подстиче ширење идивидуалног преду-
зетништва. С друге стране развијеност предузетништва и приватних 
делатности исто тако утиче на динамику развоја туризма. 

Секундарни сектор угоститељства, трговина и занатство, значајно 
утичу на пружање квалитетних услуга грађанству, али и туристима. У 
Сремским Карловцима 2002. годинеод укупно 65 предузећа, регист-
ровано је 31 предузеће из области трговине и 151 радња, од којих су 33 
трговинских и 34 занатско-услужних радњи, 29 из области саобраћаја, 15 
угоститељских. На територији општине Сремски Карловци преовлађују 
класичне продавнице у односу на модерне објекте, попут робних кућа, 
самопослуга, супермаркета итд. Садашње трговине углавном задовоља-
вају потребе становништва бројем продајних места, али не и асортима-
ном робе јер преовлађују објекти са претежном понудом прехрамбене 
робе (Општинска управа, 2015). 

Оваква понуда свакако не одговара и не задовољава потребе туриста. 
Стога у наредном периоду акценат треба дати у правцу изградње спе-
цијализованих објеката намењених ексклузивној продаји и дистрибу-
цији карактеристичних производа карловачке привреде (вино, ракија, 
пчеларски производи, лековито биље), производа са етикетом здраве 
хране, као и производа домаће радиности и старих заната. 

Полазимо од констатације да број и квалитет смештаних капацитета, 
поред других чиниоца има значајнуулогу у развоју туризма сваке дести-
нације. Као што се види из Табеле 2 број објеката и број лежајева је у 
сталном порасту. У 2015. години укупан број лежајева износи 284, (Табела 
3) различитих категорија. Треба напоменути да је тај број и већи, ако се 
узме у обзир да је и објекат Планинарског дома на Стражилову реконс-
труисан и може да прима посетиоце. 

Табела �. Смештајни капацитети - број објеката и број лежаја 

Год. Број објеката Број лежаја
2002. 2 72

2008. 6 191
2014. 13 284

Извор: ТООСК, 2015. 
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Свакако је важно напоменутида је највећи број објеката у приватном 
власнштву, осим објеката на Стражилову и Еколошког центра Радуло-
вачки, који управљају Турстичка организација општине и Покрет горана 
Војводине. 

Упоређујући број лежајева у 2014. годиниу односу на 2002. годину, 
може се констатовати да је број лежајева за четири пута већи и да је 
резултат предузетничких подухвата појединаца и привредних субјеката. 
Ако за исти период посматрамо број туристичких објеката, може се кон-
статовати да број објеката који нуде лежајеве повећан за 6,5 пута и да 

Табела 3.  Смештајни капацитети по објектима

Регистар категорисаних објеката у Сремским Карловцима
Ред.  
бр.

Назив објекта Име и презиме Адреса Број 
леж. 

Категорија

1. Карловачки 
конак

Миленко 
Јовакарић

Белило 61 24 друга

2. Карловци Милка Матић Ешиковачка27 5 трећа
3. Белило 69 Синиша 

Јовановић
Белило 69 30 друга

4. Конак Путина Јелена Орлић Војвођанска 32 4 прва
5. Шомин лагун Стеван Јанковић Светозара 

Марковића 8
9 друга

6. Жеравица 
Б&Б

Марија Жеравица Браће Дејановић 7 7 7 трећа

7. Гајић Савић Ивана Прерадовићева 9 5 друга
8. Драхомира 

Б&Б
Драхомира 
Вуковић

Стражиловска 17 3 друга

9. Хотел Дунав 100 друга
10. Хотел 

Президент
21 прва

11. Вила 
Президент

18 прва

12. Бунгалови на 
Стражилову

12 некатег.

13. Еколошки 
центар

46 некатег.

Укупно: 284

Извор: ТООСК, 2015.
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је такође резултат предузетничких подухвата појединаца и привредних 
субјеката. 

Ако посматрамо број туриста који су посетили Сремске Карловце у 
претходном периоду,морамо констатовати да прецизне евиденције немаи 
то из разлога што сви туристи не користе услуге Туристичке организа-
ције. Да би приказали кретање долазака туриста користили смо податке 
Туристичке организације општине о броју евидентираних туриста који 
су користили њене услуге. Из Табеле 4 се може видети да се у периоду 
од 2002. године, када је забележен максималан број долазећих туриста у 
наредним годинама њихов број смањивао. Свакако да је и један од раз-
лога за то утицај рецесије и економске кризе од 2008. године. Важно је 
ипак напоменути да је поред тридесет хиљада туриста који су у 2014. 
години посетили Сремске Карловце, још њих 20 хиљада било у посети 
винским подрумима и дегустирало карловачка вина, што даје реалнију 
слику о стварној посети туриста. 

Када се анализира број долазака и број ноћења туриста у смештај-
ним објектима града у Табели 5, уочљиво је да се и број долазака и број 
ноћења знатно повећао. То можемо тумачити и већим бројем и бољим 
квалитетом смештајних објеката, али исто тако и додатном квалитет-
нијом туристичком понудом. Дуже задржавање туриста у граду свакоко 
доприноси и коришћењу у других услуга туристичке понуде од стране 

Година Број туриста
2002. 42.307

2008. 34.768
2014. 30.000

Табела �. Број туриста који су користили услуге 
Туристичке организације Сремски Карловци

Извор: ТООСК, 2015.

Година Број долазака Број ноћења
2002. / /

2008. 3.562 8.151
2014. 5.061 12.288

Табела �. Број долазака и ноћења туриста

Извор: РЗС, Општине у Србији, 2009-2014
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гостију, што уз боравишну таксу додатно повећава буџет локалне зајед-
нице. То представљадиректан финансијски допринос предузетништва 
одрживом развоју туризма, јер се тај новац усмерава на побољшање 
туристичке понуде

У Сремским Карловцима, 2002. године,према статистичким пода-
цимабило је регистровано укупно 65 предузећа, предузећа из сектора 
пољопривредесу учествовала са 24,2%, трговине са 24,6%, а индустрије 
са 40,3%. 

Због бројних трансформација, транзиције, утицаја економске кризе 
и других фактора, данашња структура привредног организовања је 
знатно измењена и приказана је у Табели 6. Ако изузмемо предузетничке 
радње,предузетници као облик организовања учествују са 21,1%, док су 
пољопривредна газдинста са учешћем од 43,3% доминантна, што указује 
на тенденцију раста прдузетничког сектора. 

У Табели 7 приказано је учешће обрадивих површина под виногра-
дима у односу на укупно обрадиве површине у Србији, АП Војводини и 
општини Сремским Карловцима. 

Према подацима Репубуличког завода за статистику (РЗС, Општине 
у Србији, 2014) у укупно коришћено пољопривредно земљиште на тери-
торији општине Сремски Карловци износи 998 хектара. Такође, врло је 
битан податак да је 237 хектара под виноградима, што чини 23,75% од 
укупно коришћеног пољопривредног земљишта. Чињеница да проценат 
површина под винградима у односу на укупно коришћено пољопри-
вредно земљиштеу АП Војводини 0,31%, а у Србији 0,64%, довољно 

Привредна друштва 86
Предузетници 54
Пољопривредна газдинства 116

Табела 6. Структура облика привредног организовања

Извор: Општинска управа Сремски Карловци, 2015. 

Србија 0,64%
Војводина 0,31%
Сремски Карловци 23,75%

Табела 7. Проценат обрадивих површина под виноградима

Извор: РЗС, 2014.
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говори колико је винградарство и воћарство са прерађивачким капаци-
тетима значајно у туристичкој понуди Сремских Карловаца. 

Да је предузетништво у овим областима у фукцији одрживог раз-
воја туризма, говоре подаци у Табели 8, о броју винарија на туристичкој 
дестинацијиСремских Карловаца. 

Према евиденцији Туристичке организације општине ове винарије је 
у току 2014. године посетило око 20 хиљада туриста,који су поред дегус-
тације и куповалипроизводе ових винарија. 

ЗАКЉУЧАК
У овом раду пошло се од чињенице да је развој туризма стратешко 

опредељење локалне заједнице Сремски Карловци, а развој предузет-
ништва стратешко опредељење Републике Србије. 

Развојтуризма у историјским градовима умногоме зависи и од нивоа 
развијености материјалне основе, односно рецептивних фактора, које 
чине хотелијерство и ресторатерство, као и развијености привредних 
делатности, односно факторасупраструктуре. 

Резултати истраживања указују да предузетништво и пратеће услуге 
могу да покрену развој туризма и целокупни привредни развој града. 

Истраживањем и анализом степена развоја предузетничког сектора 
на примеру Сремских Карловаца, уочено је да је исказана тенденција 

1. Подрум Бајило 10. Подрум Петровић
2. Винарија Живановић 11. Винарија Киш
3. ОЗЗ Бенишек-Веселиновић 12. Винарија Мрђанин
4. Винарија Дулка 13. Винарија Ђурђић
5. Винум д. о. о. Винарија 

Сремски Карловци
14. Винарија Дошен

6. Пољопривредни факултет 
Нови Сад

15. Винарија Веритас

7. Институт за воћарство и 
виноградарство

16. Винарија Алекс

8. Винарија Курјак 17. Подрум Пробус
9. Породична винарија МК 

Косовић
18. Патријаршијска добра д.о.о. 

- Патријаршијски подрум
Извор: ТООСК, 2015.

Табела 8. Винарије у Сремским Карловцима
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раста овог сектора посебно у области виноградарства и винарства, али 
и констатација да је у целини предузетнички сектор још увек недовољно 
развијен. 

Поставља се питање шта чинити, како чинити и ко да чини, како би 
се развојни процес предузетничког сектора наставио и био у функцији 
одрживог развоја туризма. 

Свакако да је стварање пословног амбијента за развој предузетништва 
један од основних фактора за остварење наведених циљева и требало би 
да буде резултат стратешких докумената развојне политике државе и 
свих нивоа власти, образовних установа и других стејкхолдера. 
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PhD Miladin Kalinić, MSc časlav Kalinić, PhD Marina Jovićević Simin

ENTREPRENEURSHIP IN THE FUNCTION OF SUSTAINABLE GROWTH 
OF TOURISM ON THE ExAMPLE OF SREMSKI KARLOVCI 

SUMMARY

Cultural and historical heritage of Sremski Karlovci as an historical city repre-
sents the most important potential for the overall development of the local commu-
nity and especially for the development of tourism. The growth of tourism in cities 
is largely dependent on the level of development of the material basis, i.e. receptive 
factors, which are hotel and restaurant management, as well as the development of 
economic activities, i.e. substructure factors. Within that framework, entrepreneur-
ship is one of the basic instruments of development both for the individuals and the 
entire local community. The entrepreneurial sector encourages the growth of tourism 
by offering quality touristic services, investing in the expansion and development of 
touristic range, as well as by employing people. The research and analysis of the level 
of development of the entrepreneurial sector has shown that the tendency of growth 
exists in winemaking, but it is still not developed enough. The results of the research 
point to the conclusion that entrepreneurship and supporting services can kickstart 
the growth of tourism and the overall economic development of a city. The paper also 
suggests in which direction and in what ways one might approach the encourage-
ment of further entrepreneurial development. 
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Дугогодишње посматрање односа сопственика према његовом 
објекту довело је до дефинисања теме „Људски фактор као утицај у очу-
вању градитељског наслеђа“. Своје запажање применила сам и на друге 
градове са заштићеним објектима и уочила исти проблем. С обзиром на 
најбоље познавање Сремских Карловаца, овај рад је базиран на приме-
рима просторно-културно историјске целине Градско језгро Сремских 
Карловаца.

У Закону о културним добрима јасно су дефинисана права и обавезе 
сопственика, али недовољно су дефинисане мере у случају када сопстве-
ник не извршава обавезе према културном добру, осим одређених нов-
чаних казни1. Овај закон се у неким својим тачкама позива на Закон о 
планирању и изградњи2, док се у Закону о планирању и изградњи не спо-
мињу објекти који су окарактерисани као непокретна културна добра, 
што их чини некомпатибилним. Везу између ова два закона одржава 
локална самоуправа која обавештава надлежне заводе заштите, тражи 
стручно мишљење и сагласност када је потребно да се изда дозвола за 
радове на објекту који је под заштитом.

Поред надлежних институција, закона и прописа, важну улогу у очу-
вању градитељског наслеђа има сопственик или корисник културног 
добра. Пратећи трендове модерног друштва, али и потребе да се побољ-
шају услови живота, сопственик директно утиче на изглед свог објекта. 

Утицај људског фактора у очувању градитељског наслеђа проузро-
кован је нивоом свести сопственика, нивоом и врстом образовања и 

Мср Горана Гајиновић

ЉУДСКИ ФАКТОР КАО УТИЦАЈ 
У ОЧУВАЊУ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА
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финансијском ситуацијом у којој се налази.  Поред ових круцијалних 
узрока, може се приметити и немарност за мишљење околине и умањење 
односа заједништва. Од интензитета деловања узрока, људски фактор 
може бити позитиван и негативан.

Ниво свести сопственика узрокује његов однос у смислу доживљаја и 
перцепције простора. Ниво и врста образовања узрокује доживљај исто-
ријског значаја и контекста објекта у којем живи. Последњи и најважнији 
утицај је финансијска ситуација у којој се сопственик налази. Уколико је 
у могућности да издвоји средстава за редовно одржавање објеката сопс-
твеник постаје позитиван фактор у очувању наслеђа, док у супротном 
услед немогућности санације проблема и/или неадекватне санације про-
узрокује низ других проблема.

Узроци и фактори
Однос сопственика према наслеђу сврстан је у десет категорија у 

којима су објашњени узроци деловања тог односа.

Замењени прозори
Један од најчешћих случајева негативних фактора, могуће је приме-

тити на многе објекте, али често су пропраћени и другим радовима. Ови 
фактори спадају у најслабији облик деградације.

 Замењени дрвени прозори ПВЦ прозорима.
  Ово је један од најчешћих случајева негативног фактора али можда, 

онај са најмање деструктивним дејством. Настаје услед праћења трен-
дова на тржишту и у градњи, али зависи и од финансијске ситуације.

  Један прозор замењен, а остали нису.
  Такође, један он најчешћих случајева, настаје услед слабе финансијске 

ситуације сопственика. Његове немогућности да све дотрајале дрвене 
прозоре замени одједном већ их замењује периодично.

  Замењен прозор различитих димензија у односу на претходни.
  Ова појава нарушава изглед и вредност објекта. Поред тога, што се 

уграђују прозори већих или мањих димензија, они су често и дисло-
цирани у односу на свој првобитни положај јер то одговара реконс-
трукцији распореда просторија, што чини озбиљније последице на 
изглед фасаде. 

  Уграђивање прозора већих димензија прати и уклањање украса 
са фасаде и доводи до потпуног укидања споменичких својстава. 
Једини наговештај о првобитном изгледу фасаде и распореду про-
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зора, можемо закључити  из положаја и броја таванских отвора који 
најчешће остају оригинални.

 Отварање локала.
  Отварање локала је у многим случајевима пожељно и препоручује 

се за објекте који се налазе на атрактивним локацијама, под условом 
да не угрожава споменичке вредности и да се ради према условима 
службе заштите. Али, колико то делује позитивно и власницима омо-
гућава додатну зараду, толико делује деградирајуће и деструктивно 
на вредност самог објекта. У потпуности се мења изглед и у најте-
жим случајевима приземље, због употребе нових материјала, не буде 
повезано са спратом. Док у најбољим примерима оно може повећати 
вредност објекта. (Сл. 1. и 2).

Окречен до пола
У ову категорију спадају објекти који се редовно одржавају, и који су 

у добром стању. Ова категорија подељена је у две групе, код обе групе 
главни узрок је финансијска ситуација али и ниво свести сопственика.

 Двојни објекат.
  У нашем друштву често се праве двојни објекти, који док су нови 

делују јединствено, све до првог одржавања, тада се као главни узрок 
проблема јавља финансијска ситуација, затим лоши међуљудски 
односи. Двојни објекат, два власника која најчешће не могу да се дого-
воре да у исто време окрече свој део објекта, па се као резултат јавља 
карактеристично препознавање ових објеката који су под истим кро-
вом, али са две боје и „линијом“ на међи.

  Приземље окречено једном бојом, док је спрат окречен другом 
бојом.

  Ова појава је узрокована нивоом свести сопственика уколико је цео 
објекат под његовим власништвом, или ако су два власника онда је 
узрок ове појаве објашњен у претходном пасусу. Овде се често јавља 
и то да власник окречи објекат до висине коју може да дохвати са 
земље без употребе мердевина или скеле (Сл. 3).

Уклањање украса
Тренд који је био актуелан 60-их и 70-их година двадесетог века. Тада 

су настала највећа оштећења на многим објектима. Као узрок ове појаве 
видимо ниво свести о заштити, ниво и врсту образовања, као пример 
несхватања уметничке и историјске вредности самог објекта. 
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  Постављање фасадне опеке.
  Негативан тренд који је био актуелан крајем двадесетог века, док 

се то данас више не практикује. Код објеката са фасадном опеком 
теже је утврдити у каквом се стању заиста налази фасада и да ли има 
оштећења.

 Отпадање украса услед дотрајалости материјала.
  Узрок ове групе је лоша финансијска ситуација и недостатак средстава 

за санирање. На примеру Сремских Карловаца током 2013. године, у 
само једној улици било је забрањено пролажење испод два објекта, од 
којих је један валоризован као објекат од посебне вредности, други 
као објекат од вредности3.

  Стављање демит фасаде.
  Узрок је умањена свест власника, због потребе додатног изоловања 

објекта и несаветовања са стручном особом, сопственик узима себи 
најприхватљивији начин решења, не водећи рачуна о значају свог 
објекта, и поставља „демит фасаду“ преко украсне пластике (Сл.  4). 
То доводи до тога да се губи стилска вредност објекта.

Имовинско питање 
Услед нерешених имовинских питања ови објекти најчешће бивају 

напуштени и препуштени пропадању. У ову категорију спадају две групе 
проблема:

  Нерешена имовинска питања,
  Конфисковани објекти.

Конкретан пример за ову категорију издвојен је објекат у Улици Мит-
рополита Стратимировића број 9, познатији као кућа „Борово“ (Сл. 5). 
После Другог светског рата објекат је конфискован, ни данас нису решени 
имовински односи са наследницима. Станари који су живели у кући у нај-
већој мери су допринели пропадању објекта. Пре неколико година извр-
шено је испитивање стања конструкције и издата је забрана коришћења 
објекта јер је непогодан за живот4. Донети одлуку о забрани коришћења 
објекта оправдано је само због безбедности станара, али то проузрокује 
то да ће бити објекат препуштен даљем пропадању. Овај објекат је конк-
ретан пример односа закона који нису међусобно усклађени.

Решење: Потребно је повезати законе, увести чланове закона који 
ће се конкретно односити на заштиту споменика културе који су у про-
цесу реституције. Овде имамо пример објекта који није од националног 
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значаја, али је важан сегмент историјске целине старог центра Сремских 
Карловаца.

Напуштање
  Напуштен и запуштен објекат, 
  Изграђен други стамбени објекат на истој парцели, тако да је први 

објекат напуштен (Сл. 6).
У Закону о културним добрима, члан 33 јасно налаже које се мере 

могу предузети када сопственик напусти свој објекат5. Оно што није 
дефинисано, јесте процедура пријаве сопственика као лошег домаћина, 
ко може да пријави сопственика и којој надлежној институцији треба 
да се пријави6. Узрок напуштања објекта је социолошки и финансијски 
аспект. Са социолошког аспекта је то што власници погрешно тумаче 
закон и то што они очекују, пошто је њихов објекат под заштитом, да 
држава финансира одржавање објекта. У Закону о културним добрима 
јасно је дефинисано да се објекат финансира из средстава сопственика7 
и поред тога се појављују недоумице око примене Закона. Ово указује на 
низак ниво свести сопственика и низак ниво образовања, али опет нај-
више утиче финансијски фактор. 

Решење: Допуна Закона о културним добрима у виду детаљнијих 
тумачења поступака и јасних дефиниција Закона које ће бити конкретне, 
прецизне, јасне и недвосмислене. 

Реконструкција и санација
  Неадекватна санација, проблем се поново враћа – узрок ове појаве 

је финансијска ситуација, ангажовање неквалификованих или 
немарних извођача на санацији објекта и онда добијамо брзо решење 
кратког века и почетни проблеми се поново враћају, што доводи до 
утрошка много већих финансијских средстава него што је планирано 
(Сл. 7). 

  Неадекватна реконструкција објекта – обухвата све набројане 
интервенције на објекту, почевши од замене прозорских окана до 
озбиљних конструкцијских промена. У екстремним ситуацијама неа-
декватне реконструкције често су узроци финансијска промена код 
сопственика када се крене са радовима, неангажовање стручњака и 
непридржавање услова мера техничке заштите издатих од надлеж-
них завода. Поред лоших примера овде имамо примере конзерватор-
ске санације и поједине примере екстензивне реконструкције који су 
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успешно решени, а који показују добру сарадњу сопственика и над-
лежних органа. Такви примери нам указују на то да су сва три узрочна 
фактора на високом нивоу. 

 Неадекватни надзор – поред пропуста које чини сопственик и неком-
петентни извођачи, неадекватни надзор доприноси да се због своје 
немарности ураде радови који ће трајно оштетити објекат и умањити 
му вредност. У Закону о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 
71/1994) недостају одредбе закона које се односе на надзор над радо-
вима на непокретним културним добрима, већ се условљава само 
поштовањем мера техничке заштите од стране извођача и услова које 
је издао надлежни завод, што није довољно за адекватно обављање 
надзора.

Нов објекат
  Непримерена доградња и нелегални објекат.

  Проблем који је постао екстреман и неконтролисан од 80-тих година 
двадесетог века до данас. Закон о планирању и изградњи и Закон 
о легализацији објеката није направио равноправност између пот-
ребних докумената за редовну градњу и за легализацију. Нажалост, 
грађанима се исплати да прво изграде објекат, па да га легализују, 
него да иду редовним путем да би добили дозволу. Тада је надлежним 
органима теже да контролишу употребу квалитета материјала и 
радове који се одвијају на објектима који су утврђени за културно 
добро, јер се тако добија готов „производ“. У случају легализације 
објеката у општинској управи Сремских Карловаца строго је вођено 
рачуна о томе да ли се објекат налази у зони заштите или не, такође 
није било могуће одобрити легализацију објеката без мишљења над-
лежног органа заштите. 

  Решење: Легализација мора бити скупља од редовног поступка, казне 
строже и мора се радити на подизању свести грађана да је важно да се 
ангажују стручњаци и поштују услови мера техничке заштите.

  Нов објекат неусклађен са околином изгледом и габаритом – у гра-
ници зоне заштите просторно-културно историјске целине постоје 
објекти новијих датума који су најчешће бесправно подигнути и који 
су некохерентни са околином. Разлози за овакву појаву предочени су 
у претходном пасусу. Својевољност сопственика да сам одлучује о 
изгледу објекта, материјалима које ће употребити, и до ангажовања 
извођача доводи до неуклапања објекта у контекст просторно-кул-
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турно историјске целине. Ниска свест сопственика је главни узрок 
ове појаве (Сл. 8).

  Радикално решење би било да се не дозволи легализовање објекта, 
да се објекат или део објекта уклони или треба присилно извршити 
наредбу, док би блажи облик решења овог проблема било преоблико-
вање фасаде.

Пожар
У заштићеној околини забележен је мали број пожара, са оштећењима 

која су једино оштетила кров објекта и у последњих неколико година 
није било тоталне штете. У историји Карловаца догодила су се два велика 
пожара са озбиљним последицама8. Постоји могућност да се догоди и 
трећи пожар разарајућих димензија јер су у питању објекти у којима има 
дотрајалих електроинсталација, објекти су близу један другом, а често 
и наслоњени један уз други, улице су уске, а уз паркирање аутомобила 
смањује се корисна ширина уличног фронта. Ово су ризици који могу 
да доведу до фаталних последица, тако да је потребно направити план 
заштите од пожара на нивоу града.

Оштећења настала услед вибрација проузрокована саобраћајем 
Карловци су били поплочани калдрмом, када се појавио асфалт, он је 

само постављен преко калдрме. У улицама које су споредне, оштећења од 
саобраћаја нема, док су у главним и фреквентним улицама кроз које про-
лази градски аутобус приметна оштећења проузрокована вибрацијама 
моторног саобраћаја. Недостатак атмосферске канализације додатно 
угрожава стање објеката, јер несмотрени возачи, док великом брзином 
пролазе преко воде која се задржава на површини, квасе фасаде.

Закључак

Анализирањем узрока проблема, можемо лакше разумети односе 
сопственика према културним добрима, али и увидети да су закони 
застарели и да су некохерентни. Зато је потребно да се донесе нов или да 
се допуни постојећи Закон о културним добрима. Затим, важно је да се 
са социолошког аспекта сопственику објасни вредност његовог објекта 
кроз одређене радионице, треба му обезбедити бесплатно саветовање са 
стручњацима и строжи надзор над радовима. Такође, са финансијског 
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аспекта потребно је да се сопственику омогући финансирање и суфинан-
сирање радова на санацији и адаптацији објекта, јер би се тако контро-
лисао његов утицај на објекат.

Аутор: мср Горана Гајиновић, инж. архитектуре, cамостални учесник на 
Конференцији, Студент прве године докторских студија, Факултет 
техничких наука, Архитектура и урбанизам, Нови Сад, Е-mail: 
gorana_natasa@yahoo.com
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Msr Gorana Gajinović

HUMAN FACTOR AS INFLUENCE IN THE PRESERVATION 
OF ARCHITECTURAL HERITAGE

SUMMARY

This paper is about a human factor as owner or user of the building which is 
recognized as cultural property, his relation according to his facility. Paper is based 
on example of cultural historical sites of Sremski Karlovci. Beside official institutions, 
statutes and regulations, important part has owner or user of the building which is 
recognized as cultural property. Follow trends of modern society, and needs to make 
better conditions of life, owner directly influence on the appearance his facility. It is a 
need ask a question: What is owner meaning that is his house recognized as cultural 
property? Answer depends from level of conscience, level of his knowledge and level 
of his financial situation. Effects on buildings that owner or user was make, positive 
or negative, will be present through tenth category accompanied with pictures. Raises 
a big question How to alleviate owner in bureaucracy and assist owner to be a posi-
tive factor in conservation architectural heritage. Giving advice, co-financing would 
help him to be conditions values his facility and his intervention must be controlled 
by expert.



�36

Сл. �. Отварање локала 

Сл. �. Отварање локала 
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Сл. 3. Приземље окречено једном бојом, док је спрат окречен другом бојом 

Сл. �. Стављање демит фасаде 
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Сл. �. Имовинско питање 

Сл. 6. Напуштање 
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Сл. 7. Неадекватна санација, проблем се поново враћа 

Сл. 8. Нов објекат неусклађен са околином изгледом и габаритом
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Kao duži moto ovog teksta navodimo deo eseja univerzitetskog profesora 
i arhitekte Ranka Radovića koji je objavljen u prvoj knjizi koju je objavio Sub-
urbium Zaboravljeni grad – Podgrađe Petrovaradinske tvrđave, 2003. godine. 
Moto je odabran, jer se njim rukovodimo u aktivnostima našeg građanskog 
aktivizma više od decenije, odnosno, pokušavamo da čitamo poruke života 
uklesane u vekovnoj baštini, uz stalno pitanje da li ima svrhe ovo što radimo. 
Po svemu sudeći, ne odustajemo! U knjizi je objavljeno deset originalnih eseja 
koje su pisali istoričari, arhitekti, književnici... 

Ranko Radović nameravao je da napiše esej o Podgrađu za ovu knjigu. Nepred-
vidivost života, bolje reći smrti, omela ga je u tome. Kada sam ga ubeđivala da 
mora nešto da napiše, jer ova knjiga ne može postojati bez njegovih reči, u to sam 
potpuno verovala. Ovozemaljski Profesorov život ugasio se iznenada, u februaru 
2005. godine. Reči, iako napisane za drugu priliku, ostale su. Ko bi im odoleo?! 

O kulturno istorijskim spomenicima naše arhitekture 

Istorija arhitekture i neimarstva jednog naroda ne piše se za nekoliko noći. 
Niti ona treba da služi samohvalisanju. Još manje da se imitira, na bilo koji način 
podržava kroz kakvu neoeklektiku. Ni najmanje. Ali ta istorija je živa kristaliza-
cija misli i tradicija jednog naroda i njegovog vremena.

U njoj se mogu, ko ume, pročitati bezbrojne poruke, uzeti lekcije ne o formi 
nego o načinu gledanja na nju. Ne iz arhitekture, nego iz života. (Citirano prema: 
Ranko Radović, Živi prostor Nezavisna izdanja 24, Beograd 1979).

Grad je večno nezavršena scena na kojoj se prepliću uticaji (redosled nije 
po važnosti) arhitekata, urbanista, nosilaca vlasti, investitora, arheologa, staro-

Bojana Karavidić 

SAN I JAVA – ULOGA NEVLADINIH ORGANIZACIJA 
U LOKALNIM ZAJEDNICAMA KOJE SU BAŠTINICI 
KULTURNOG NASLEĐA 
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sedelaca i doseljenika, građevinara i kulturologa. U doba tranzicije u kojoj se 
nalazi Srbija do sada 2015. godine, a to je više od 20 godina, u igru se ubacuju 
i takozvane nevladine organizacije. To su u stvari građani/ke koji se udružuju 
da bi se zajednički, javno borili kako bi se ostvarila jedna njihova Vizija. 
Udruženja građana su i skupštine stanara, i fudbalski klubovi, mnoga igračka i 
pevačka društva, udruženja žena koje štrikaju, političke stranke. Svako od njih 
ima svoju Viziju i želju da doprinese Promeni. Kakvoj? Pa, na bolje, naravno! 
Od želja do ostvarenja je dug put... Šta je san, šta je java? 

Pravo na baštinu spada u korpus osnovnih ljudskih prava. U tom smislu, 
vlasnici/upravljači baštine – država, regija ili lokalna zajednica (zavisi od ste-
pena zaštite) kao ni eksperti koji se njome bave, nisu jedini koji bi trebalo da 
odlučuju o potencijalnim projektima. Ako je baština javno dobro, onda svaki 
građanin ima pravo da učestvuje u donošenju odluka o njenoj sudbini/zaštiti. 
Zato i nastaju nevladine organizacije, a ovog puta u fokusu su one koje se bore 
za očuvanje baštine u lokalnoj zajednici. Promenljiv je uspeh u tom zahtevnom 
angažmanu! 

Ovo je svojevrsna lična karta delovanje nekoliko udruženja, građanskih 
inicijativa, koje žele da sačuvaju svoju lokalnu sredinu, unaprede i promovišu 
je pred očima ne samo domaće već i međunarodne javnosti, te na taj način 
postaju svojevrsni aktivisti. Pored delovanja Suburbiuma iz Petrovaradina 
kojeg predstavljam, odabrala sam još tri, iz tri grada, sa kojima sarađujemo i 
čiju delatnost poznajemo, poštujemo i podržavamo ih kao saradničke organ-
izacije: Udruženje Almašani iz Novog Sada, Nasmeši se Subotici, i Expeditio 
iz Kotora. 

Suburbium
Osnovan je 2002. godine. Zbog čega? Iz neobjašnjive potrebe nekoliko 

entuzijasta da bi trebalo nešto preduzeti u lokalnoj zajednici koja je devasti-
rana, a koja predstavlja baštinu iz 18. veka i naziva se Petrovaradinska tvrđava 
i koja se sastoji iz dve jedinstvene celine – Gornjeg i Donjeg grada (Tvrđava 
i Podgrađe zvano Gradić). Sve akcije odnosile su se na povećanje vidljivosti, 
pre svega, Podgrađa Petrovaradinske tvrđave, među građanima Novog Sada, 
posebno mladima kako bi podsticali aktivnosti da ovaj lokalitet iskoriste za 
nove programe npr. ulične spektakle, performanse, simulirane urbanističke 
reanimacije… Stručne savete i podršku dobili smo od Ranka Radovića, tada 
šefa Departmana za arhitekturu i urbanizam na novosadskom Fakultetu 
tehničkih nauka koji nam je pomogao da organizujemo prvi okrugli sto:  
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Šta raditi u Podgrađu (2002) i predložio da učestvuju, tada njegovi saradnici 
Milica Kostreš, Ljiljana Vukajlov, Darko Reba i Dubravka Đukanović, koji su 
se sa različitih aspekata bavili pitanjima i problemima u vezi s Podgrađem. 
Prisutnima su podeljeni upitnici sa pitanjima šta bi želeli da budu sadržaji u 
Podgrađu i šta bi želeli da se promeni. Odgovori su bili tako i koncentrisani 
– od kulturnih sadržaja pominjane su knjižare, antikvarnice, male galerije, 
kafei..., a najviše primedbi bilo je na postojeću infrastrukturu, (ne)čistoću, 
protok saobraćaja kroz srce Podgrađa. Ono što je ipak značajno, to je da mediji 
posvećuju značajnu pažnju aktivnostima Suburbiuma, prate skoro svaku našu 
aktivnost, tako da smo ostvarili ono što smo želeli – vidljivost. Navodimo ovde 
samo nekoliko akcija i projekata:

  Tribina u Muzeju Vojvodine i prezentacija kalendara za 2014. godinu sa 
autorskim fotografijama iz gradova obuhvaćenih projektom: Bele Crkve, 
Pančeva, Subotice i Petrovaradina, odnosno Podgrađa. Uporednom anali-
zom urbanističkih, kulturnih i socioloških ostvarenja kod nas i u evrop-
skim gradovima sličnog nasleđa predložena su moguća rešenja u lokalnim 
zajednicama.

  Tribina i prezentacija o virtuelnoj vožnji tramvajem i železnicom, a povo-
dom 100 godina od uvođenja tramvaja u Novom Sadu, održana u Kul-
turnom centru Novog Sada.

  Javna promocija ilustrovane publikacije Da li je Gradić na Fejsu – Podgrađe 
Petrovaradinske tvrđave u 22 slike, za sve uzraste, održana u Podgrađu. 

  Održana su dva međunarodna vajarska simpozijuma: Dunav i Drvo 
kao baština – urbani eksperiment in vivo (2009), IN VIVO – skulptura 
kao elemenat urbanog pejsaža (2010). To su prvi vajarski simpozijumi u 
Novom Sadu koji su održani pod vedrim nebom na Štrandu, na kome su 
učestvovali vajari iz Nemačke, Bugarske, Makedonije i Srbije. Skulpture 
imaju stalno mesto na Štrandu. Održan je Okrugli sto Igre s gradom. 

  Radionica sa učenicima Škole za dizajn Bogdan Šuput Skulptura kao 
urbana provokacija (2008), u Podgrađu kada su u otvorenom ateljeu tri 
dana vajali. Izdata je publikacija sa fotografijama svih radova. Održan je 
Okrugli sto Mesto skulpture – sto na kome su bili direktori muzeja, umet-
nici, istoričari umetnosti. Autor svih vajarskih projekata, kao i umetnički 
direktor međunarodnih simpozijuma, bio je akademski vajar Miodrag 
Perić. 

  Izdavačka delatnost odnosila se na nekoliko knjiga: zbirka eseja i fotograf-
ija Zaboravljeni grad – Donji i Gornji grad Petrovaradinske tvrđave (na 
srpskom, engleskom, nemačkom, mađarskom i francuskom jeziku), jedin-
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stvena knjiga mr Slobodana Radovanovića Petrovaradinski komunitet o 
istoriji nastanka Petrovaradina i Novog Sada, izdali smo brojne publikacije 
(srpski i engleski jezik) npr. zbornike radova sa međunarodnih skupova/
konferencija, zatim prvu savremenu 3D mapu Podgrađa (srpsko/engleski), 
na isti način višejezično su urađene mape Petrovaradinske tvrđave, Srem-
skih Karlovaca i Sentandreje.

  Značajni javni događaji: Konferencija Mreže za nasleđe jugoistočne Evrope 
– Kulturni predeo i implementacija Evropske konvencije o predelu na 
području jugoistočne Evrope – uloga NVO sektora, održan u Skupštini AP 
Vojvodine (2008), sa učesnicima iz mreže SEE Heritage Network u kojoj je 
Suburbium jedan od osnivača; Međunarodni simpozijum Obnova kultur-
nog/graditeljskog nasleđa – aspekti, primeri, pouke održan u Skupštini 
AP Vojvodine (2007) na kojem su učestvovali predavači iz Austrije, Slov-
enije, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, a koji su multidisciplinarnim pristu-
pom osvetlili zadatu temu. Izdat je srpsko/engleski zbornik radova.
Kako je Suburbium stupio na javnu scenu Podgrađa? Prva manifestacija 

bila je izložba tkačkih radova u decembru 2002. godine. Podršku nam je dalo 
nekoliko organizacija tkalja i ženskog preduzetništva.

Generalno, svakim projektom Suburbium je želeo da doprinese promeni 
postojećeg stanja letargije u odnosu na baštinu, pre svega stanovnika Podgrađa, 
popularnog Gradića, ali i Novosađana u odnosu na Podgrađe, potom da pro-
mocijama i izložbama u Gradiću, zatim simpozijumima, konferencijama 
održanim u Skupštini Vojvodine i u drugim javnim ustanovama ukaže široj 
javnosti Novog Sada – stručnoj i građanskoj, mladima, donosiocima odluka i 
političkoj eliti, da ono što imamo kao kulturno/graditeljsko nasleđe (što nekako 
uvek ide jedno uz drugo) može biti Svetionik, samo ukoliko taj Svetionik ima 
odakle da se napaja svetlošću. Do danas se pitamo koliko smo u tome uspeli?

Udruženje Almašani
Primer Udruženja Almašani ilustruje da je građanskom akcijom moguće 

uticati na odluke gradskih vlasti Novog Sada koje su se odnose na preuređenje 
najstarijeg dela grada – Almaškog kraja, a to je značilo da se sruše stare kuće, 
uništi zatečeno nasleđe i tako izbriše duh grada, Genius loci, a sve zarad beton-
skih višespratnica. 

Urbanističkim planom od 2005. godine bilo je predviđeno probijanje 
tranzitnog puta za teretna vozila pored Almaške crkve i višespratna gradnja 
na prostoru Almaškog kraja – da je ostvareno, značilo bi njegovo potpuno 
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uništenje. Da bi sačuvala Kraj od devastacije, lokalna zajednica je osnova-
la Nevladinu organizaciju Almašani kao institucionalni okvir za delovanje, i u 
javnoj raspravi o urbanističkom planu uspela da ga obori. U toku je izrada 
elaborata za stavljanje Kraja pod zaštitu, a u međuvremenu je inicijativom 
Almašana objavljen Zbornik stručnih radova Almaški kraj (2013) kao kulturni 
argument za očuvanje Kraja; da upotpuni praznine u znanju o ovom prostoru; 
da posluži kao podloga za izradu projekata, odnosno inicijativa za njegovo 
preosmišljavanje koje će biti u saglasju sa duhom mesta. Pre nego što se bilo 
šta započne potrebno je znati istoriju toga prostora, i razumeti duh mesta. 
Iz te vrste znanja izvode se ne samo principi gradnje novih zgrada u tome 
prostoru, već i druge inicijative koje se u svome usmerenju prema budućnosti 
oslanjaju na sadržaje nastale u prošlosti. U tome smislu zbornik Almaški kraj 
ponudio je puno analiza, zaključaka i predloga koji omogućuju da se učine 
koraci okrenuti prema budućnosti (Nikola Grdinić, korzoportal). U knjizi je 
objavljeno mnogo novih podataka iz oblasti koje do sada nisu bile dovoljno 
obrađivane niti su poznate, čak ni stručnjacima, kao što je na primer tekst 
o industrijskoj arhitekturi ovog kraja. Promocija je održana u Muzeju grada 
Novog Sada (2014) što je veoma važno, jer pokazuje da je ustanova kulture 
prepoznala građansku inicijativu i pomogla promovisanju ne samo knjige već 
i kulturnih dobara ovog kraja. 

Lik starog Novog Sada u sadašnjim uslovima opšteg rušenja može se sagle-
dati jedino u Almaškom kraju, u trouglu Saborne, Nikolajevske i Almaške 
crkve. Ono što u sadašnjim društvenim uslovima izgleda kao jedina mogućnost 
delovanja na promene jeste građanska inicijativa kojom se pokreću pitanja 
životnog okruženja, zaštita kulturnog nasleđa od devastacije, organizacija i fin-
ansiranje istraživanja. Inicijativa sama po sebi nije garancija uspeha, potrebno 
je da bude prihvaćena od izvršne vlasti, ali bez njenog postojanja ništa se neće 
ni dogoditi. Budućnost Almaškog kraja u najvećoj meri zavisi od dva povezana 
faktora: 1. preduzimljivosti lokalne zajednice i 2. prepoznavanju opšteg inter-
esa sadržanog u tim inicijativama.

Nasmeši se Subotici
Inicijativa građana oličena je u neformalnom udruženju Nasmeši se Sub-

otici koje je osnovano 2011. godine. Promoviše značaj kulturne baštine i kultur-
nog pejsaža, donosi emocionalno i intelektualno tumačenje kulturnog nasleđa 
– sugrađanima i posetiocima kroz neposredni dodir sa artefaktima i lokal-
itetima; evropskog manira i prepoznatljivog duha Subotice, grada definisanog 
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statusom u okviru istaknute Kulturne rute Saveta Evrope, Mreže evropskih 
gradova secesije Réseau Art Nouveau Network. Izdvajam nekoliko akcija:

  Na osnovu saradnje sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike 
Srbije i sufinansiranog predloga projekta Subotica – Grad secesije članovi 
Grupe građana su predstavljali Suboticu na Generalnoj skupštini Mreže 
gradova secesije koja je održana 25. januara 2013. godine u portugalskom 
gradu Aveiru, na kojoj je posle održane prezentacije, jednoglasnom odlu-
kom Subotica postala novi član Evropske mreže gradova secesije (Réseau 
Art Nouveau Network).

  Inspirisan uličnom umetnošću, kampanja Save Subotica treću godinu za 
redom u okviru obeležavanja Dana evropske baštine i Dana Grada Sub-
otice predstavlja novu štampanu mapu prostora gradskog jezgra sa istak-
nutim objektima, multimedijalnim performansom i edukativnom šetnjom. 
Ovoga puta građani su učestvovali u šetnji tokom koje su  obilazili objekte 
u stilu klasicizma.

  Kampanja Save Subotica četvrtu godinu za redom u okviru obeležavanja 
Dana evropske baštine, na zahtev mnogih sugrađana, u ponovljenom 
izdanju, i ove godine predstavlja kulturnu rutu klasicizma u Subotici, 
štampanu mapu prostora gradskog jezgra sa istaknutim objektima, edu-
kativnom šetnjom i postavkom spomen-ploče.

  Multimedijalnom akcijom neformalna grupa građana Nasmeši se Sub-
otici želi da podseti na postojanje subotičke pešačke zone, a manifestac-
ijom Druženje kod Yu-Festa da organizuje umetnički performans u 
javnom prostoru, kao okrugli sto za građane koji će moći da razgovaraju 
o mogućnostima revitalizacije pešačke zone Subotice (izvor: Nasmeši se 
Subotici).
Delovanje Nasmeši se Subotici je rezultat građanskog aktivizma i još jedan 

dokaz da san ponekad delu može postati java.

Expeditio
U fokusu teme delovanja nevladinih organizacija u lokalnoj sredini je i 

Expeditio iz Kotora, osnovan 1997. godine. Od tada do danas neprekidnim 
radom zaslužio je epitet jedne od najznačajnijih organizacija u regionu koje se 
bave baštinom, posebno u lokalnoj sredini. Nekoliko njihovih akcija ilustruje 
zašto su u vrhu. 

 Tokom 2011/12. godine, u saradnji sa partnerima iz Makedonije i Alba-
nije, realizovali su projekat Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovi-
ma s ciljem da se doprinese oživljavanju gradskih trgova kao održivih javnih 
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mesta koja neguju kulturni identitet i različitost. Pored istraživanja o trgovima 
i javnim prostorima Starog grada Kotora, projekat je obuhvatio i različite 
umetničke intervencije. Jedna od njih, nazvana Priče ispod volta, urađena je 
u saradnji sa slovenačkom grupom Prostorož i lokalnim stanovnicima koji su 
pozvani da pozajme svoje stare lampe, lustere, svetiljke, da bi bili upotrebljeni 
za osvetljavanje malog javnog prostora u Starom gradu. Tom prilikom, deca iz 
Kotora koja pohađaju školu glume priredila su mali performans u osvetljenom 
prostoru, pričajući prisutnima lokalne legende, uz čaj i kolačiće. Ideja je bila 
da se pokaže da građanstvo svojim učešćem može na jednostavan i kreativan 
način da oplemeni i učiniti zanimljivijim javni prostor.

Naredni projekti koji su se bavili javnim prostorima bili su Promocija prin-
cipa održivog razvoja u javnim prostorima Boke kotorske i ECLECTIS. Tokom 
njih, realizovane su brojne kreativne aktivnosti u javnim prostorima u Boki 
kotorskoj, s idejom da se promovišu raznovrsne mogućnosti korišćenja javnih 
prostora i da se podstakne građanstvo da razmišlja i uči o principima održivog 
razvoja. Neke od aktivnosti:

  Oslikavanje murala na temu Budućnost kakvu želim na tri javna pros-
tora u Boki kotorskoj (dečji park u Tivtu, dečje igralište u Risnu i osnovna 
škola u Bijeloj), urađeno u saradnji sa lokalnom umetnicom i učenicima/
cama osnovnih škola iz Kotora, Tivta i Herceg Novog.

  Organizovanje, prvi put u Crnoj Gori, planetarnog događaja PARK(ing) 
dan – PARK(ing) Day. Tom prilikom građani/ke, umetnici, NVO aktiv-
isti i svi zainteresovani pretvaraju parkinge u privremene javne prostore, 
kao mesta kreativnog eksperimentisanja, kulturnog i političkog izražavanje 
i socijalne interakcije. Organizovana su dva PARK(ing) dana u Kotoru, u 
septembru 2013. i 2014. (izvor: korzoportal).
Expeditio je postao prepoznatljiv ne samo u lokalnoj sredini, već je delujući 

na polju baštine postao relevantan faktor na međunarodnim skupovima koji 
se održavaju u svetu, kada su njihovi predstavnici redovno pozivani da govore 
o svojim iskustvima. 

Umesto zaključka

Nisam pretendovala na to da napišem naučni rad, već dajemo na uvid 
samo skromni prikaz građanskog aktivizma in vivo, i to na primerima neko-
liko nevladinih organizacija. Odabrala sam ih kao osnivačica Suburbiuma 
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– jednog od malo aktivnih građanskih udruženja u Republici Srbiji, koje se već 
13 godina bavi multidisciplinarnim promovisanjem baštine, pre svega Donjeg 
grada Petrovaradinske tvrđave. Pokušavajući da doprinesemo promeni stanja 
indolencije i beskrupuloznom narušavanju kulturne i graditeljske prošlosti, 
shvatajući da graditeljska baština ne može ostati mrtvo brdo kamenja i da na 
nju ima pravo svekoliko građanstvo, da bi trebalo da bude oplemenjena novim 
sadržajima (ali kakvim?!). U tom smislu navodim reči Roberta Parka […] Ako 
je grad svet koji je stvorio čovek, to je svet u kojem je on od tada osuđen da živi. 
Na taj način, indirektno i bez ikakvog  jasnog osećanja prirode svog zadatka 
čovek je kroz izgradnju grada rekonstruisao samog sebe. 

Zbog toga prošlost pripada svima. Putevi i načini njenog očuvanja i 
artikulisanja civilizacijsko je pitanje u kojem mali doprinos može da pruži i 
nevladin sektor.

Autor: Bojana Karavidić, Suburbium, Petrovaradin, 
  E-mail: suburbium5@gmail.com

Bojana Karavidić 

DREAM AND REALITY –  THE ROLE OF NON GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS IN LOCAL COMMUNITY THAT IS ITSELF A HERITAGE

SUMMARY 
The Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (Faro 

Convention, 2005) Section III – Shared responsibility for cultural heritage and public 
participation Article 11/ d:  respect and encourage voluntary initiatives which comple-
ment the roles of public authorities.

The right to heritage is in the Charter on Human Rights . Therefore, neither 
state/local community (depends of protection degree) nor the experts, are the only 
one who decide on heritage future. If the heritage is a social property in the broadest 
sense of meaning, the citizen has a right to be involved in a decission process about 
it’s future protection. This is a main reason why the non governmental organizations 
(NGO) are being established.

 In this essey I underline actions of four:  Suburbium from Petrovaradin, 
Expeditio from Kotor, Nasmeši se Subotici – Smile to Subotica from Subotica, 
Udruženje Almašana - Association of Almasans from Novi Sad, who fights for pres-
ervation of local heritage in the broadest sense of the term. What is of main impor-
tance, organizations to which I refer pay great attention to the inclusion of locals in 
the public activities.
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Sl. �. Petrovaradin Gradić 

Sl. �. Suburbium projekat 
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Sl. 3. Suburbium projekat o skulpturi

Sl. �. Ulica u podgrađu 
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Учесници Друге међународне конференције „Очување и унапређење исто-
ријских градова“ Сремски Карловци, 14–15. мај 2015. године су закључили:

У периоду од годину дана, између две конференције, стање у односу на про-
блеме са којима се суочавају историјски градови није се битније поправило. 
Ипак, направљен је одређен помак у смислу повећаног интересовања за тему 
историјских градова. Започете су одређене активности, пре свега око преис-
питивања места  и улоге локалне самоуправе на пољу чувања и унапређења 
материјалне и нематеријалне баштине. Бројем и саставом учесника (урбаниста, 
конзерватора, пројектаната, представника локалних самоуправа, невладиног 
сектора) Конференција је успешно реализовала један од закључака са прве кон-
ференције, а посебно укључивањем СКГО, што указује да је  мултиактерско 
учешће  препознато у друштвеној заједници.

Уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за културу и јавно 
информисање АП Војводине публикован је Зборника радова са Прве конферен-
ције, те је направљен  помак у теоријском сагледавању проблематике историј-
ског града. 

Излагачи стручних и научних радова на Конференцији „Очување историј-
ских градова у 21. веку“ су скренули пажњу стручној и широј јавности на значај 
планова за управљање  историјским градовима као најефикаснијем средству за 
очување њихових вредности.

 Учесници Конференције предлажу:

1.   Да организатори будућих конференција уводни део програма посвете Срем-
ским Карловцима.

2.  Да је потребно активирати Закон о обнови културно-историјског наслеђа 
и подстицању развоја Сремских Карловаца, као и да је потребно коначно 
довести до краја Одлуку о утврђивању историјског града за просторну кул-
турно историјску целину од изузетног значаја, чиме би се уредила и правна 
регулатива која још увек недовољно осветљава појам историјског града.

5.  Закључци са Друге међународне конференције 
 „Очување и унапређење историјских градова“
 Сремски Карловци, 14–15. мај 2015. године 



���

3.  С обзиром на традиционалну делатност производње вина треба укључити 
и  Сремске Карловце у постојеће  културне руте (региона и југоисточне 
Европе итд.).

4.  Да у наредном периоду сви актери у процесу доношења планова и одлука 
уложе напоре на ремоделовању правне регулативе, а која се односи на 
израду новoг закона о културним добрима у којем би своје место нашла и 
дефиниција историјског града и методологија конзерваторског третмана, 
а следствено томе и да се утврде критеријуми за проглашење историјских 
градова. На основу тих критеријума треба израдити базу података која би 
се односила на фонд историјских градова у Републици Србији, те израдити 
предлоге одлука о утврђивању валоризованих целина за историјске градове, 
са мерама заштите, чувања и одрживог развоја. 

5.  Да у изради просторно планске документације као обавезни део елабората 
мора да постоји конзерваторски план који би дефинисао све елементе за 
нову градњу (габарити, висине, материјализација итд.).

6.  Да се урбане целине и подручја са историјским наслеђем (историјска језгра 
градова, мали градови/насеља богате културно историјске традиције) рева-
лоризују у светлу промена условљених глобализацијом, са циљем да ресурс 
наслеђа постане покретач одрживог развоја, уз одржавање континуитета 
изворних  функција.

7.   Да се јасно дефинишу изразите вредности и специфичности свих ових 
целина/подручја, која представљају компаративне предности и нуде најбоље 
шансе за одрживи развој.

8.  Да се континуирано развија свест о томе да је заштита, очување  и ревитали-
зација ових целина / подручја, предуслов одрживог развоја.

9.  Да надлежне институције предузму активности на  истраживању типоло-
гије историјских градова и целина у својим срединама.

10.  Да се због непримереног односа према градитељском фонду из периода 
социјализма, убрза поступак валоризације овог фонда и да се у рад укључе и 
институције заштите, невладине организације и ресорна министарства.

На крају, Друга конференција је показала кроз учешће и излагања стручњака 
из региона и суседних земаља чланица Европске Уније, да су проблеми у 
заштити историјских градова слични, као и приступи у њиховом решавању 
и примени методологија конзерваторске праксе, али и одрживог развоја, те је 
отворила могућности за сарадњу, разменом искустава и учешћем на заједнич-
ким пројектима.

     Научно-стручни одбор Конференције
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6. OKRUGLI STO – STALNA KONFERENCIJA  
 GRADOVA I OPŠTINA
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Увод

У значајном броју међународних конвенција локалне самоуправе су 
препознате као кључни партнери у очувању, управљању и промоцији 
културно-историјског наслеђа. У савременим дефиницијама, под кул-
турним наслеђем се подразумева много више од споменика и објеката 
који су сачувани током времена, јер се оно схвата и као „живи израз и 
традиције које заједнице и групе у сваком делу света наслеђују од предака 
и преносе са генерације на генерацију”. Очување  културно-историјског 
наслеђа једног места, за локалну заједницу, пре свега представља очување 
специфичног локалног идентитета њених становника, а то подразумева 
и начин живота, легенде, начин на који се проводи слободно време, а у 
ширем социолошком контексту и начин размишљања, понашања, оби-
чаја, вредности итд. Дакле, као део локалног идентитета, наслеђе пред-
ставља, континуитет између прошлости, садашњости и будућности једне 
локалне заједнице, и наслеђе је дубоко уткано у њу. Свакако, не треба 
искључити ни економску димензију наслеђа, јер очување и активирање 
наслеђа, може да има значајну улогу у развоју локалне економије. У циљу 
мапирања основних изазова са којима се представници локалних само-
управа у Србији суочавају у области очувања, управљања и промоције 
културно-историјског наслеђа, Стална конференција градова и опш-
тина и Завод за проучавање културног развитка су спровели, током 2015. 
године,  истраживање: Очување непокретног културно-историјског 
наслеђа у локалним самоуправама – стање и перспективе.

Маја Кнежевић 

УЛОГА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У УПРАВЉАЊУ, 
ОЧУВАЊУ И ПРОМОЦИЈИ НЕПОКРЕТНОГ 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА – ИЗАЗОВИ
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Зашто системски приступ очувању на локалном нивоу 
– међународни и институционални оквир 

Значај системског приступа у очувању културно-историјског 
наслеђа на локалном нивоу је препознат у различитим међународним 
документима. 

Укратко, сам приступ културном наслеђу значајно се мења у пери-
оду након Другог светског рата, а разлике се могу пратити и кроз еволу-
цију дефиниције културног наслеђа.  Средином седамдесетих UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) доноси 
више повеља у којима су културни и природни аспекти и ресурси препоз-
нати и препоручени као одређујући фактор даљег економског и привред-
ног развоја заједница. Тако се у UNESCO-овој препоруци из 1972. године 
наводи да антропогено и природно наслеђе треба разумети као хомогену 
културну целину чијој је заштити, конзервацији и презентацији пот-
ребно приступити као једном од суштинских аспеката у оквиру локал-
ног, регионалног и националног развоја.1 Осамдесетих година 20. века 
поменути концепт је употпуњен термином „одрживог развоја”, којим 
су сугерисани плански приступи наслеђу, базирани на ширем спектру 
анализа искоришћености природних и културних ресурса у одрживом 
развоју локалне заједнице.

 Концепт схватања наслеђа почетком 21. века, такође истиче значај 
системског планирања локалне самоуправе у очувању, управљању и про-
моцији културног наслеђа, а то је  потврђено у UNESCO-овој Универзал-
ној декларацији о културној разноликости (2001), као и у  UNESCO-овој 
Конвенцији о очувању нематеријалног културног наслеђа (2003) у којој 
култура има централно место у развоју локалних средина. 

Савремено схватање културног наслеђа подразумева његово сагледа-
вање као  „ресурса одрживог развоја који доприноси квалитету живота у 
друштву које се непрекидно развија” што је истакнуто у Оквирној конвен-
цији Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво (Фаро, 
2005).  С друге стране, на Четвртом форуму локалних власти одржаном у 
Барселони, 8. маја 2004. године, усваја се Агенда 21 за културу.  Овај доку-
мент усвајају градови и општине широм света и на тај начин се локалне 
власти обавезују да ће културу у својим локалним заједницама третирати 
као темељ будућег развоја, као и да је култура неодвојиви део одрживог 
развоја. У складу са овим документом градови и општине потписнице 
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би требало да израде специфичан документ, тј, сопствену Агенду 21 за 
културу, а који се базира на принципима наведеног документа. 

Истовремено, како се у области културе све више увиђао значај да су 
локалне самоуправе један од кључних ентитета за планирање и очување 
културног наслеђа, и у еволуцији проучавања друштвених система у пос-
ледњих педесет година све више се истиче принцип супсидијаритета 
према коме све „послове треба обављати на нивоу који је најближи грађа-
нима, осим у оним који се морају обављати на вишим нивоима (одбрана 
и сл.)”.  Европска повеља о локалној самоуправи, која је усвојена 1985. 
године под окриљем Савета Европе, јесте основни и најважнији доку-
мент из области локалне самоуправе. „Демократија почиње у градовима 
и селима Европе. Нема демократије без локалне демократије,” истицао 
је Ђовани Ди Сази, бивши председник конгреса локалних и регионал-
них власти. Дакле, све се више спомиње децентрализација као кључни 
принцип развоја друштва.2 Србија је 2007. године, такође ратификовала 
Европску повељу о локалној самоуправи. 

Какав је институционални оквир Републике Србије, да ли је усклађен 
са међународним документима, и како се он рефлектује на локалне само-
управе? Србија је на себе преузела извршавање принципа потписивањем 
Фаро конвенције и других међународних документа, кроз систем закона 
и подзаконских аката пре свега у домену културе. Процес постсоција-
листичке трансформације је започео у култури крајем 2002. године када 
је усвојен Национални извештај о културној политици у Србији (и у 
коме је као један од шест принципа истакнут принцип децентрализација 
културе).

Да ли ће се држава придржавати принципа децентрализације, као 
круцијалног, у артикулисању осталих политика у култури, после скоро 
петнаест година, још немамо одговор. У Србији је заправо права реформа 
у области културе започела тек 2009. године доношењем кровног Закона 
о култури. У оквиру Закона је прецизирана обавеза државе да донесе 
Националну стратегију развоја културе. Нажалост, ни после шест година 
није усвојена национална стратегија културе, што изазива конфузију у 
планирању културне политике и на локалном нивоу.3 

Област културног наслеђа и надлежности локалних самоуправа нор-
мативно су уређене Уставом, Законом о локалној самоуправи, Законом о 
култури и Законом о културним добрима. У Закону о локалној самоуп-
рави, у члану 20. наглашава се да је надлежност ЈЛС „да организује пос-
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лове у вези са заштитом културних добара од значаја за општину, подс-
тиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе 
од значаја за општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и дру-
гих установа културе чији је оснивач.” Тако се у овом закону постављају 
нека општа правила везана за надлежност локалне самоуправе на коме 
се морају заснивати и закони који директно регулишу област очувања 
непокретног културног наслеђа. Када говоримо о надлежностима локал-
них самоуправа у области очувања културно-историјског наслеђа, важно 
је нагласити да је 2002. године финансирање територијалних завода за 
заштиту споменика културе пребачено са републичког на локални ниво, 
што је довело до велике конфузије у преузимању надлежности. 

Закон о културним добрима, који је стар више од двадесет година 
(1994) у много чему не прати савремене концепте очувања културног 
наслеђа. У овом закону недостају кључна питања, а која су за ЈЛС изу-
зетно важна, као што су принципи централизације или децентрализа-
ције кључних надлежности, међусекторско, међуопштинско умрежавање 
и сарадња, партиципације приватног и јавног сектора, надзора и сл.

Локалне самоуправе у систему очувања културно-историјског 
наслеђа

Као што смо навели, у међународним документима се истиче значај 
– супсидијаритета према коме све послове треба обављати на нивоу 
који је најближи грађанима. Са друге стране, укратко смо напоменули 
хаотичну ситуацију везану за институционални оквир у којем функци-
онишу локалне самоуправе у Србији у погледу очувања културно-исто-
ријског наслеђа. У складу са тим Стална конференција градова и опш-
тина је у сарадњи са Заводом за проучавање културног развитка у првој 
половини 2015. године спровела истраживање под називом: Очување 
непокретног културно-историјског наслеђа у локалним самоуправама – 
стање и перспективе4. Циљ овог истраживања је био да се кроз анализу 
ставова и ресурса представника јединица локалних самоуправа и пред-
ставника територијалних завода за заштиту споменика културе мапирају 
основни изазови, али и формулишу конкретне препоруке за унапређење 
постојећег правног оквира и система функционисања непокретног кул-
турно-историјског наслеђа на локалном нивоу. Методолошки, подаци су 
прикупљани квантитативним и квалитативним методама, кроз анкету за 
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испитивање ставова, као и кроз организацију фокус група, на којима су 
присуствовали представници територијалних завода за заштиту споме-
ника културе, као и представници локалних самоуправа, задужених за 
област културе. 

Респоденти су истакли велики број изазова, који се могу груписати у 
следеће категорије: 

1. Неадекватан и несинхронизован законски оквир
Нажалост, постоје концептуални раскораци у постојећим законима 

који третирају област очувања културно-историјског наслеђа, у односу 
на међународне конвенције и савремени концепт  интегративног очу-
вања наслеђа. Већина испитаника је истакла да је неопходно донети нови 
закон о културном наслеђу, који би требало да:

 Садржи прецизне дефиниције врсте наслеђа у складу са свим међу-
народним документима, као и прецизне одреднице кроз које се обез-
беђују поштовање интегративног наслеђа. 

 Изврши бољу идентификацију и категоризацију наслеђа, односно 
степене значаја.

 Садржи и прецизно дефинише све фазе очувања наслеђа: правна, 
превентивна и техничка заштита, конзервација, популаризација  и 
интеграција, а у складу са одредницама датим у међународним доку-
ментима и сл.
Са друге стране, постојећи закон није синхронизован са другим сек-

торским законима, а који интервенишу у надлежности локалних самоуп-
рава. Респоденти су навели да се постојећи Закон о културним добрима у 
пракси маргинализује у односу на примену закона из других домена (на 
пример, постојећи Закон о планирању и изградњи који не познаје кате-
горизацију каква је дата у Закону о културним добрима, заводе третира 
као и остале носиоце јавних овлашћења, без уважавања специфичности 
делатности, не познаје конзерваторски надзор већ само стручни надзор, 
не познаје пројекте конзерваторско-рестаураторских радова, заводи 
немају више права да издају услове).

2. Недостатак стратешког планирања у ЈЛС у области очувања 
културно-историјског наслеђа и управљању људским ресурсима
На националном нивоу не постоји национална стратегија културе, а 

самим тим није јасан правац државне политике ни у очувању културно-
историјског наслеђа, док локалне стратегије културе постоје у тек неко-
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лико ЈЛС. Свакако да овакав неплански приступ доводи до неквалитетне 
и неефикасне политике управљања наслеђем на локалном нивоу.

Међутим, са друге стране, од почетка 2015. године се постепено 
уводи програмско буџетирање који пред све установе којима је оснивач 
локална самоуправа намеће захтеве за јасним и прецизним планирањем 
буџета за три године. У вези с тим је и обавеза да се поштује став 2 члана 
74 Закона о култури да установе културе имају свој стратешки план. То 
ће с једне стране, помоћи доносиоцима одлука да лакше и плански одлу-
чују о финансирању и другим видовима подршке установама културе, а 
с друге стране помоћи самим установама да имају јасан правац деловања 
и развоја. 

У управљању наслеђем посебну пажњу потребно је усмерити ка 
запосленима како у ЈЛС, тако и у установама, ка њиховом мотивисању 
и стручном усавршавању. Због тога се недостатак  мотивације запосле-
них да се ангажују више од прописаног радног времена и описа радних 
места види као један од кључни проблема. Стратешки и акциони план 
ЈЛС би требало да предвиде важност улагања у људске ресурсе, а као и 
стратешки планови установа посебно.

Трећи, али врло важан сегмент у успостављању одговорног и транс-
парентног управљања наслеђем на локалном нивоу јесте унапређење 
система извештавања у циљу евалуације рада установа. Овај систем 
треба успоставити тако да се и у финансијском и у програмском делу 
јасно виде остварени резултати како установе, тако и самих запослених, 
како би се пратило у којој мери су на годишњем нивоу учињени кораци 
да се остваре вишегодишњи стратешки циљеви. На тај начин, запослени 
би имали јаснију слику о правцима развоја и сагледали могућности свог 
места у процесу. 

3. Нејасно дефинисане надлежности ЈЛС и начин финансирања
Генерално, представници локалних самоуправа, истичу да не постоји 

јасна подела надлежности између централног и локалног нивоа власти. 
Као што смо навели 2002. године финансирање територијалних завода је 
пренесено на ниво локалних самоуправа. Нажалост, иако ови заводи у 
својој надлежности обухватају шири број локалних самоуправа, у пракси 
су они најчешће финансирани само од стране ЈЛС на чијој се територији 
налазе. На пример, у упитницима који су прослеђени ЈЛС 19% се изјас-
нило да су финансијски подржавали рад надлежног завода. Чест је случај 
да у финансирању готово подједнако учествују и ЈЛС и Република и град 
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у коме је седиште завода, па је на основу структуре остварених прихода 
јако тешко утврдити ко потврђује општа акта.  

Оваква неуређеност у сфери поделе надлежности се свакако одра-
жава, да локалне самоуправе не виде јасно своју улогу у очувању и 
управљању културно-историјским наслеђем. Ово са собом носи и низ 
других проблема – од лошег система извештавања, непостојања плана 
управљања наслеђем, лоше комуникације и умрежености са другим 
областима локалне заједнице и сл. Изузетно је важно да се држава јасно 
одреди према питању принципа на коме ће почивати цео систем интег-
ративног очувања наслеђа, тј. да ли по принципу децентрализације или 
по принципу централизације, и у ком облику. 

Пошто је наведено истраживање, имало за циљ, и да анализира про-
јекцију модела у случају централизације или децентрализације оснивач-
ких права над заводима, 45,2% ЈЛС се у квантитативном истраживању, 
определило да оснивачка права треба да има Република, док је 37% испи-
таника сматра да би било пожељно да остане на локалном нивоу. Међу-
тим, на састанку фокус група представника локалних самоуправа, преко 
90% испитаника се изјаснило да надлежност треба да остане на локалном 
нивоу. Свакако, да можемо закључити да не постоји јасан став од стране 
ЈЛС о питању нивоа надлежности.

4. Умрежавање и сарадња свих актера на локалном нивоу
У оквиру истраживања, испитивани су облици и квалитет сарадње 

и умрежености на локалном нивоу између кључних институција која се 
директно или индиректно баве наслеђем, али и хоризонтално између 
самих локалних самоуправа. 

Иако је истраживање обухватило више облика сарадње, за потребе 
овог рада биће укратко приказана сарадња између ЈЛС и територијалних 
завода за заштиту споменика културе. 

Сарадња са територијалним заводима за заштиту споменика 
културе. 
Искуства у сарадњи између ЈЛС и завода се значајно разликују, а 

нарочито је видљива разлика између ЈЛС које имају на својој терито-
рији завод, у односу на оне које их немају. Међутим, као честа критика 
наводи се релативно честе промене власти на локалном нивоу што због 
различитих приоритета изазива застоје у раду макар док се нова власт 
не ухода. Такође, истакнуто је да има случајева притисака, односно да 
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се од завода тражи да издају сагласност на пројекте који могу угрозити 
наслеђе.5 При том истакнуто је да се у случајевима девастације наслеђа 
општинске инспекцијске службе често изјашњавају ненадлежним. Нај-
зад, проблеми настају и када поједини градови и општине од завода 
траже да нпр. сачине елаборате за урбанистичке и просторне планове а 
при том одбијају да пруже било какву врсту помоћи заводу па чак и да 
плате. То неразумевање шта заводи раде али и чешће начелно него суш-
тинско разумевање значаја непокретног културног наслеђа (нарочито 
архитектонског) се према наводима учесника фокус групе са представни-
цима завода огледају у томе што се: у пракси често не поштују мишљења 
завода; повремено врше притисци на завод да да сагласност на пројекат 
којим се нарушава амбијентална целина или на друге начине угрожава 
наслеђе; не пружа подршка у погледу повећања квалитета институци-
оналне сарадње завода са службама урбанизма и катастра већ се реша-
вање проблема често базира на личним контактима; потенцира примена 
закона из других домена, а при том маргинализује Закон о културним 
добрима иако се у неким другим законима за случајве који се тичу непок-
ретног културног наслеђа упућује на овај закон. 

Када је реч о очекивањима представника градова и општина чиме би 
заводи требало да се баве, одабир одговора кореспондира са делатношћу 
прописаном Законом о културним добрима. Уочена је висока фреквент-
ност одбира одговора да би заводи требало да се баве конципирањем и 
спровођењем конкретних пројеката обнове објеката од значаја за про-
шлост (овај одговор је одабран у 69% случајева) као и да би заводи тре-
бало да се баве конципирањем предлога који се односе на стављање обје-
ката непокретног културног наслеђа у функцију друштвеног, културног 
и економског развоја (овај одговор је одабран у 59,2% случајева). У свом 
раду заводи пак најмање пажње поклањају овим активностима јер оне 
нису прописане Законом о културним добрима а при том су представ-
ници завода истицали и да с обзиром на мали број запослених стручњака 
успех јесте што углавном ефикасно остварују прописану делатност.

Такође, постоје и позитивни примери сарадње. Већина учесника 
фокус групе се сложила да јединице локалне самоуправе готово увек 
показују спремност да помогну заводу у реализацији конкретних проје-
ката, а та подршка постаје и значајнија када завод уложи додатни напор 
да доносиоцима одлука јасно образложи важност пројекта. Према пода-
цима добијеним од представника градова и општина, у протекле три 
године (од 2012. до 2015. године) у 18,2% случајева град односно општина 
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није остварио/ла сарадњу са надлежним заводом. У већини случајева 
сарадња јесте остваривана и то најчешће у вези са израдом урбанистич-
ких и просторних планова (одговор је одабран у 42,4% случајева), затим 
заједнички је рађено на припреми и реализацији пројеката (одговор је 
одабран у 37,9% случајева) док је у 33,3% случајева одабран одговор да 
су заједнички обновљени конкретни објекти. У 13,6% случајева одабран 
је одговор да је град односно општина финансијски подржавао/ла рад 
завода, а будући да 6,85% од укупног броја испитаника јесу градови у 
којима се налазе седишта пет завода, очигледно је да се та подршка огле-
дала у средствима за плате и за материјалне трошкове. У вези са финанси-
рањем, рангираност одговора на питања на које би сегменте рада завода 
требало да се односи финансирање уколико би то закон наложио, и која 
би била узвратна очекивања, говори у прилог фреквентности одговора 
на питање чиме би заводи требало да се баве – дакле градови и општине 
би средства најпре издвајали за мере техничке заштите, израду пројеката 
и елабората о објектима и локалитетима на територији општине, затим 
за програме популаризације наслеђа не само са територије града односно 
општине већ и са целокупне територије за коју је завод надлежан јер 
тиме регион постаје привлачнији и у културном и у социо-економском 
смислу. 

Сарадња са локална самоуправа-заводи-музеји
Сарадња са свим наведеним институцијама јесте од изузетне важ-

ности за интегративно очување културног наслеђа и успешније оства-
ривање јавне политике у домену културе. Истраживање је показало да 
је дошло до слабљења веза између завода и музеја у последњих 5 година. 
Заводи сарађују са музејима у градовима у којима је и седиште завода, 
док је сарадња са установама из градова и општина чак и под терито-
ријалном надлежношћу спорадична. 

Сарадња са туристичким организацијама
У погледу популаризације наслеђа важна је и сарадња са локалним 

туристичким организацијама. Иако се већина представника градова 
и општина изјаснила да туристичка организација и надлежни завод 
сарађују, очигледно је да се та сарадња углавном своди на повремену раз-
мену информација. При том, одговори од стране респодената из завода је 
био да њима није ни био упућен позив за сарадњу од стране туристичке 
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организације, нити од ЈЛС, који би заправо требало да буду координа-
тори популаризације културно-историјског наслеђа.

Табела �: Да ли у вези са туристичком промоцијом туристичка 
организација сарађује са надлежним заводом?

Такође, проблем представља и чињеница да иако се градови и опш-
тине углавном труде да промовишу наслеђе са своје територије, 13,3% 
испитаних је навело да не постоје разрађени механизми и заједнички 
приступи промоцији наслеђа, што јесте важан аспект у коме би сарадња 
завода са јединицама локалне самоуправе била драгоцена.

Хоризонтално умрежавање
Кад говоримо о хоризонталном умрежавању, заправо говоримо о 

механизмима сарадње између самих локалних самоуправа. Као што смо 
навели, није искоришћена законска могућност да више ЈЛС финансира 
један територијални завод. Међутим, постоји потреба за умрежавањем 
између самих локалних самоуправа и то је истицано као изузетно важно 
(постоје примери умрежавања због конкурисања на заједничке ИПА фон-
дове). Представници ЈЛС су истицали да би им било значајно и да савез 
градова и општина (Стална конференција градова и општина) направи 
мрежу у оквиру које би се представници ЈЛС који се баве питањима 
културе састајали, едуковали и размењивали искуства и примере добре 
праксе. 

5. Културно-историјско наслеђе као економски потенцијал 
локалне заједнице
Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије (за период 

од 2007. до 2017) није посебно посветила пажњу културно-историјском 
наслеђу, већ се обрађује у одељцима који се баве животном средином и 
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туризмом. Системских истраживања о препознавању значаја културно-
историјских наслеђа у локалним стратегијама развоја општине нема (али 
је за потребе друге анализе која се бави локалним, економским развојем 
општина и која је обухватила анализу 20 локалних стратегија, делимично 
обухваћена и ова тема и бар летимично се може закључити да је дели-
мично препознат значај наслеђа као економског потенцијала у ЈЛС). 

Кроз састанке фокус група са представницима ЈЛС, налази указују да 
локалним самоуправама потребна системска помоћ око промоције кул-
турно-историјског наслеђа. Учесници фокус група су истакли да је ово 
питање у чврстој спрези са стратешким планирањем у области културе 
на локалном нивоу и да би било од велике важности да се унутар опш-
тине формира радно тело од представника различитих институција од 
представника туристичких организација, установа културе, преко важ-
них личности из културе, представника медија, представника канцела-
рија за младе, представника школа- а које ће се бавити проблемима и 
планирањем процеса и активности у вези са промоцијом и активацијом 
културно-историјског наслеђа. Тај план би одредио приоритете, који би 
се затим конкретизовали кроз конкретне бизнис планове. Предлог учес-
ника фокус групе је био и да сваки пројекат овог типа, има обезбеђења 
обавезна средства, која би била усмерена на популаризацију.  

Закључак

На основу резултата истраживања у раду локалних самоуправа у 
области очувања културно-историјског наслеђа, може се извести општи 
закључак који говори о недостатку стратешко-планског приступа у очу-
вању, управљању и промоцији културно-историјског наслеђа на локал-
ном нивоу. Узрок таквом стању је свакако недостатак стратешког при-
ступа на националном нивоу, као и несавремен институционални оквир, 
који непрецизно дефинише надлежности локалних самоуправа у овој 
области. Све је ово довело до тога да се култура код доносиоца политич-
ких одлука на локалном нивоу пре свега препознаје као трошак и да је 
маргинализована у односу на друге области рада ЈЛС. Међутим, сведоци 
смо да, у другим областима у којима постоји уређен институционални 
оквир и постоје и стратегије и закони, а тичу се надлежности ЈЛС, не 
значи по аутоматизму, да је у пракси ту завршен посао, напротив доно-
шењем закона, системски рад са ЈЛС тек треба да почне. Морамо имати 
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у виду, да је велики број стратегија и закона донесено у последњих 15 
година, а који су завршили искључиво као слово на папиру.  Да би неки 
закон заиста и заживео у пракси, мора се обезбедити системска подр-
шка свим актерима у његовом спровођењу, па и ЈЛС, успоставити систем 
координације, интерресорне и интерсекторске сарадње, извештавање, 
као и спровођење одлучне и праведне казнене политике у случају  њего-
вог неспровођења.

Као што смо навели, испитаницима је постављено питање да ли би 
надлежности над територијалним заводом за заштиту споменика кул-
туре препустили централном нивоу, одговори су били конфузни. Резул-
тати добијени путем анкете су већински били потврдни, док су репре-
зенти присутни на састанку фокус групе дали већински одричан одговор. 
Овакав конфузан однос од стране локалне самоуправе и чак спремност 
да се ова надлежност лако препусти централном нивоу, је за истражи-
ваче био неочекиван (поготово узимајући у обзир спремност представ-
ника ЈЛС да „бране” остале своје надлежности). Ово само указује да је 
постојећи вакуум довео до тога да доносиоци политичких одлука, али 
и шира јавност, није у довољној мери сагледала који развојни и економ-
ски потенцијал у себи носи адекватно управљање културно-историјским 
наслеђем.

У складу са тим у овом раду закључујемо да представницима локал-
них самоуправа који се баве овом темом у оквиру свога рада, потребна 
системска подршка и то у различитим областима, али најпре у:

 Обезбеђивању јасног и прецизног институционалног оквира,
 Стратешком приступу планирања и праћења локалних политика 

у области очувања, употребе и промоције непокретних културних 
добара,

 У представљању синергетског модела умрежавања свих релевантних 
актера на локалном нивоу и креирањем мрежа, које ће им омогућити 
да размењују знања и искуства са другим ЈЛС у земљи и шире, као и 
да лакше приступе међународним фондовима,

 Креирањем приручника, модела и сл., као и обезбеђивањем систем-
ске едукације како би културно-историјско наслеђе постало развојна 
и економска снага локалне заједнице.

 Популаризацији наслеђа, дати им инструменте уз помоћ којих могу 
лакше да укључе: медије, младе, осетљиве групе и становништво 
уопште.
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Као што смо на почетку навели, наслеђе је важан елемент идентитета 
локалне заједнице, који је дубоко уткан у њу, и заправо представља кон-
тинуитет између прошлости, садашњости и будућности. И зато је неод-
војив од локалне заједнице и локалне самоуправе као њеног основног 
облика уређења. Да би ЈЛС могла у потпуности да преузме своје надлеж-
ности потребна јој је системска подршка.

Аутор: Маја Кнежевић, Одбор за образовање, културу, спорт и 
омладину Сталне конференције градова и општина, Београд 

 �  Recommendation Concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and 
Natural Heritage, http://portal.unesco.org/en/ev.php-RL_ID=13087&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html посећено у новембру 2014.

 �  Када се користи појам „децентрализација” најчешће се мисли на територијалну 
децентрализацију, тј. на један њен ентитет, а то је локална самоуправа. Поред 
територијалне децентрализације, постоји и реална децентрализација или 
персонална када се део послова са државних органа преносе на одређене 
организације или установе. Када говоримо о  децентрализацији, заправо говоримо 
о процесу којим се државни послови преносе на организације и/или субјекте који су 
изван организације државне централне власти. 

 3  Према члану 7.  Закона о култури локалне самоуправе треба да донесу своје 
програме развоја културе. Неке локалне самоуправе су то и урадиле, као што су: 
Ниш, Крагујевац, Панчево, а  у Ваљеву, Зрењанину, Суботици и Темерину су у 
процесу израде.

 �  Ауторски тим: Маја Кнежевић, руководилац истраживања, др Маша Вуконовић, мр 
Ана Стојановић, др Предраг Милосављевић.

 �  Представници једног завода су указали на случај да када завод није дао сагласност 
на пројекат некога блиском тадашњем врху власти у том граду за тај месец нису 
примили плате.
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Maja Knežević 

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN MANAGEMENT, PRESERVATION 
AND HISTORICAL HERITAGE 

SUMMARY

The international documents emphasize the importance of subsidiarity, ac-
cording to which all tasks should be performed at the level closest to citizens. 
Standing Conference of Towns and Municipalities, in cooperation with the Institute 
for the Study of Cultural Development in the first half of 2015 conducted a survey 
“Conservation of immovable cultural and historical heritage in local municipalities 
- situation and perspective”.  The aim of this study was to map the main challenges 
and formulate concrete recommendations through the analysis of the attitudes of 
local governments and representatives of the Territorial Office for the Protection of 
Cultural Monuments, as well as to improve the legal framework and system of func-
tioning of cultural and historical heritage at the local level, which would fully enable 
the application of modern principles of integrative heritage conservation. Data were 
collected through a survey of attitudes, as well as through the organization of focus 
groups, and attended by representatives of the Territorial Office for the Protection of 
Monuments of Culture, as well as representatives of local self-governments, responsi-
ble for culture. 

1. Inadequate and non-synchronized legal framework and
Unfortunately, there is conceptual divergence in existing laws that treat the area 

of preserving cultural and historical heritage with respect to international conven-
tions and modern integrative concept of heritage conservation. The lack of a strategic 
and planned approach to the conservation, management, and promotion of cultural 
and historical heritage at the local level could be inferred from the research work of 
local governments in the field of preservation of cultural and historical heritage. The 
cause of this condition is the absence of a strategic approach at the national level, as 
well as obsolete institutional framework, which does not precisely define the respon-
sibility of local governments in this area. As a result, political decision-makers at the 
local level recognized the culture as an expense and marginalized it with respect to 
other areas of local government.

2. Lack of strategic management in local governments in the field of 
preservation of cultural and historical heritage and human resource 
management
Since the beginning of 2015, program budgeting, which imposes requirements for 

clear and precise planning of the budget for three years for all institutions founded 
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by local governments, has been gradually introduced. The institution management 
should be directed toward employees, their motivation and professional develop-
ment. The third, but very important part in establishing a credible and transparent 
heritage management at the local level, is to improve the reporting system in order to 
evaluate the work of the institutions.

3. Vaguely defined responsibilities of JLS and funding
Overall, representatives of local governments note that there is no clear divi-

sion of responsibilities between the central and local levels of government. As 
mentioned earlier, in 2002 territorial institute funding was transferred to the level 
of local governments. Unfortunately, although these institutes under its jurisdiction 
include expanding the number of local self-governments, in practice, they are usually 
only funded by the local government unit on which territory they are located. For 
example, in the questionnaires that were forwarded to JLS, 19% respondents said that 
they financially supported the work of the relevant institutes. Since the goal of the 
above-mentioned research includes analysis of the projection model in the case of 
centralization or decentralization of founding rights of institutions, 45.2% respond-
ents identified that the founding rights should go to the republic level, while 37% of 
respondents believe that it would be desirable to remain at the local level. However, 
during the focus group meeting with representatives of local governments, over 90% 
of respondents said that the competence should remain at the local level.

4. Absence of horizontal and vertical network 
In presenting synergetic networking models between all relevant actors at the 

local level and creating a network that will enable them to share knowledge and 
experiences with other local governments in the country and abroad, as well as easier 
access to international funds.

5. Non-recognition of cultural and historical heritage as well as the economic  
potential of the local community
During meetings, the focus groups emphasized the need for local governments to 

assist promotion of cultural and historical heritage. Focus group participants noted 
that the issue is in conjunction with strategic planning in the field of culture at the 
local level and that it would be of great importance to form a working body of repre-
sentatives from various institutions within the municipality. On the basis of this plan 
it would be possible to define specific activities, as well as to measure the financial 
effects of certain investments. The proposal of the focus groups states that any project 
of this type needs mandatory funding that would help with popularization. In fact, 
representatives of towns and municipalities need instructions how to take their full 
responsibility, which can be achieved through manuals and appropriate training 
system.
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Novi Sad, Rumenački put 2
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21000 Novi Sad, Kosovska 7a

7. Sponzori druge međunarodne konferencije 
OČUVANJE I UNAPREĐENJE ISTORIJSKIH GRADOVA 
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