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TINA VIENNA је градско предузеће у саставу бечког

холдинга које пружа услуге и представља центар за

иновативне градске и еколошке технологије које се раз-

вијају и спроводе од стране других градских служби и

предузећа. Оно је приредило ову изложбу у Београду,

која је током тронедељног приказивања била посећена

не само од инжењера, архитеката и просторних плане-

ра већ и грађана који воле, знају или би желели да упоз-

нају савремену Беч и начин функционисања овог града

на Дунаву.

Изложба "Знање Беча – Урбане технологије и стра-

тегије" отворена је 6. септембра 2010. године у Музеју

примењене уметности. То је након тромесечног прика-

зивања у Бечу прво представљање ове изложбе у ино-

странству, што Београд препознаје као изузетан гест

пријатељста и сарадње два града.

На преко 100 квадрата изложбеног простора Музеја

примењене уметности, у самом центру старог Београ-

да, приказана је ова изванредна изложба посвећена

стратешким, техничким и организацијским решењима

у комуналној инфраструктури Беча. Детаљан и свеобу-

хватан увид у „организам“ Града Беча приказан је кроз

истакнуте пројекте, концепте и стратегије из области

вода, развоја града, некретнина, животне средине, мо-

билности, сигурности, отпада, комуникација, града без

баријера и енергије. 

У оквиру „Бечких дана у Београду“ изложбу је са бео-

градске стране отворио Жељко Ожеговић (члан град-

ског већа), док су са бечке стране говориле дипл.инж.

Зигрид Облак (директорка бечког градског предузећа

Wien Holding), дипл.инж. Бригит Јилка (директорка

Грађевинске дирекције Беча) и дипл.инж. Александра

Фогл (директорка фирме TINA VIENNA). 

"Овом изложбом желимо да најбоља бечка решења из
области градских и еколошких технологија, која служе
грађанима и најчешће невидљиво делују, представимо
и у иностранству и покажемо колико је то важан до-
принос за функционисање једног града", каже

дипл.инж. Александра Фогл на отварању изложбе

бројним заинтересованим представницима медија.
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У јуну 2010. године представници Беча и Београда ут-

врдили су да су за београдску управу занимљиве сле-

деће теме: стратешко и урбанистичко планирање, пла-

нирање саобраћаја, градске технологије, пројекти и

стратегије. Делегација стручњака и привредника из Бе-

ча је 6, 7. и 8. септембра 2010. године у оквиру „Бечких

дана у Београду“ представила Изложбу „Vienna Know-

how: Urban Technologies and Strategies“ и одржала

стручну Радионицу са темом „Градске технологије“.

БЕЧКИ ДАНИ У БЕОГРАДУ

ИЗЛОЖБА „Vienna Know-how: Urban Technologies and Strategies“
Музеј примењене уметности, Београд 6-28. септембар 2010.

СТРУЧНА РАЗМЕНА Београд – Беч: Радионица о градским технологијама
Сава Центар, Београд 6-8. септембар 2010.

ПРИКАЗИ

„Vienna Know-how: Urban Technologies and Strategies“



ПРИКАЗИБЕЧКИ ДАНИ У БЕОГРАДУ
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Фотографије простора са изложбеним експонатима у Музеју примењене уметности, пре отварања 

Отварање, Жељко Ожеговић, члан градског већа Публика и новинари на отварању изложбе

Публика на отварању изложбе

Говорници на отварању изложбе 

Контакти, размена искустава и разговори, након свечаног отварања изложбе 



Директор планирања из Беча најпре је представио стра-

тешко планирање Беча, а након тога је са Директорком

Урбанистичког завода Београда био модератор сесије

на тему стратешких планова. Он је стрпљиво и кон-

кретно одговарао на бројна питања постављена од стра-

не стручњака из Београда везана за бечке планове, стра-

тегије, програме, начин, хијерархију и функционисање

система планирања и модел активирања конкретних

пројеката најављених у стратешком плану Беча (STEP

05).

У закључцима прве сесије господин Пухингер похва-

лио је интерес Београда и увидео сличности и неке раз-

лике у системима планирања. Директорка Завода инси-

стирала је на наставку комуникације и потреби Београ-

да да у новом планском оквиру искористи бечки модел

стратешких и регулационих планова. Тако да је најав-

љена сарадња на завршавању Дунавске стратегије и

планирању заједничких пројеката капиталних градова

на Дунаву. Господин Пухингер је позван да учествује у

раду Савета пројекта Студије високих објеката Београ-

да, што је месец дана касније и реализовано. 

Контакт тачку са темом Урбанистички и регулацио-

ни планови модерирали су дипл.инж. Валтер Краус,

руководилац Магистратског одељења 21Б, за планира-

ње градских насеља и коришћење површина југ-севе-

роисток  и дипл.инж.арх. Сања Ђорђевић, Руководилац

групе у Сектору за регулационо планирање Урбани-

стичког завода Београда. У блоку који се посвећен на-

стајању и правним обавезама урбанистичких и плано-

ва генералне регулације у Бечу господин Краус је коле-

ге из Београда упутио у систем надлежности у доноше-

њу планских докумената, детаљне процедуре доноше-

ња и њихов садржај.

Тако смо сазнали да је просторно планирање у надлеж-

ности Савезне државе Аустрије и свака од девет по-

крајина у Аустрији има свој просторни план. У оквиру

надлежности покрајине раде се урбанистички планови:

просторни план општине, регулациони планови и пла-

нови изградње. Такође, општине могу да раде стратеш-

ке планове и саобраћајне мастер планове. Само су ре-

гулациони планови и планови изградње обавезујући

планови. Регулациони план је основ за израду пројека-

та изградње, а његова израда има јасно дефинисане фа-

зе: израђује се предлог плана, нацрт плана, затим се

план ставља на јавни увид који траје шест недеља, на-

кон чега градска влада усваја план. Град Беч има око

1000 регулационих планова, који у просеку појединач-

но покривају територије величине око 40 ha.

У закључку је констатовано да се све наведене фазе ре-

гулационог плана препознају и у Закону о планирању

и изградњи у Србији, с тим да по садржају регулацио-

ни план највише личи на наш план детаљне регулације.

Разлика је у томе што је, према аустријским законима,

само регулациони план обавезујући за спровођење, док

су у нашем законодавству дефинисани различити нивои

урбанистичких планова (просторни план, генерални

план, план генералне регулације и план детаљне регу-

лације) и сви морају бити међусобно усклађени. 
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БЕЧКИ ДАНИ У БЕОГРАДУПРИКАЗИ

СТРУЧНА размена Београд – Беч
Радионица о градским технологијама
Сава Центар, Београд
6-8. септембар 2010.

У тренутку када се у Урбанистичком заводу Београда

припремају концепти најважнијих планских докумена-

та, Генералног плана Београда и Плана генералне регу-

лације Београда, делегација стручњака из Беча пред-

ставила је своја искуства стратешког планирања, што

је био основ за непосредене контакте на оперативном

нивоу.

Током стручне размене на Радионици о градским тех-

нологијама током три септембарска дана у Београду ра-

дило се у следећим тематским блоковима:

n први дан - Урбанистички инструменти и њихо-

во правно дејство у пракси управљања и планирање раз-

воја града;

n други дан - Контрола отпадних вода и збриња-

вање отпада као целокупан систем; и 

n трећи дан - Међународни инструменти финан-

сирања за велике пројекте Беча и Београда.

Излагања и презентације гостију из Беча представља-

ла су увод и полазне тачке за дискусије које су се одр-

жале у мањим групама у оквиру контакт тачака, те су

све теме детаљно обрађене и продискутоване, и оцење-

не као изузетно корисне и применљиве.

Учесници из Београда на овој стручној размени били

су представници тела која доносе политичке одлуке,

чланови градског већа, затим стручњаци из градске

управе, Урбанистичког завода Београда, Дирекције за

грађевинско земљиште и изградњу Београда, приватни

инвеститори и консултанти.

Учесници из Беча били су доносиоци одлука и струч-

њаци Града Беча, како из управе тако и градског пред-

узећа у власништву града, Бечки холдинг д.о.о. (Wien

Holding GmbH). Такође, високи представници Европс-

ке инвестиционе банке, Аустријске контролне банке,

Komunalkredit банке, фирми какве су Simens, PORR

Србија, Алпин Енерџи д.о.о., Међународне федерације

консултаната (International Federation of Consulting En-

gineers), инжењери и други.

Током првог дана скупа о градским технологијама те-

ма је била Урбанистички инструменти и њихово

правно дејство у пракси. Модератори су били увек

представници оба града, док је тридесетак колега из Ур-

банистичког завода Београда, Дирекције за грађевин-

ско земљиште и изградњу Београда и Секретаријата за

урбанизам и грађевинске послове учествовало у диску-

сији.

Избор излагача и модератора, посебно уз управе Града

Беча био је импресиван и важан како за привлачност Ра-

дионице тако и за планирање активности на важним те-

мама за будућност Београда.

Контакт тачку са темом План развоја града модерира-

ли су дипл.инж. др Курт Пухингер, директор планира-

ња Беча и дипл.инж.арх. мр Жаклина Глигоријевић, ди-

ректорка Урбанистичког завода Београда. 

Присуство господина Курта Пухингера овој стручној

размени највише је заинтересовало колеге. 



Контакт тачку са темом Планирање и настајање но-

вог дела града модерирали су Бернхард Хилингер и

дипл.инж.арх. Милица Јоксић, директорка Сектора за

стратешко планирање и развој Урбанистичког завода

Београда.

Главна тема био је модел јавно-приватног партнерства

(ЈПП) конкретно примењен на реализацији објекта ос-

новне школе, која је иначе тог дана свечано отворена у

Бечу. Господин Волфганг Попе, представник фирме

Васко+Партнер која је на овом пројекту била и гене-

рални консултант, објаснио је све карактеристике и

предности ЈПП у реализацији пројеката од значаја за

град, за приватни сектор који у овом случају за сигур-

ног партнера има град Беч и за јавни сектор који на овај

начин редукује трошкове из буџета и ризике у реализа-

цији пројекта. На примеру пилот пројекта школе, де-

таљно су објашњене процедура, законски оквир и све

фазе пројекта, који је на крају успешно реализован.

У закључцима сесије констатовано је да не стоје аргу-

менти да је за ЈПП у Београду потребна посебна закон-

ска регулатива, већ се као и у Аустрији уговорима,

брижљиво припремљеном и контролисаном процеду-

ром (смернице и захтеви јавног сектора, услови, фазе

реализације, тендери, избор приватног партнера,

пројектно финансирање и сл.), може такође постићи

правна сигурност и гаранција за успешну реализацију

пројеката. Колеге из Беча су се веома позитивно изра-

зиле по питању потенцијала за будуће пројекте ЈПП у

Београду.  

Током другог дана скупа о градским технологијама са

темом: Комунално снабдевање - Уклањање отпадних

вода и привреда отпада као целовит систем модето-

ри у оквиру контакт тачака паралелно са колегама из

Беча били су стручњаци из ЈКП-а Градска чистоћа,

ЈКП-а Београдски водовод и канализација, Дирекције

за грађевинско земљиште и изградњу Београда и Сек-

ретаријата за комуналне и стамбене односе, Управа за

енергетику.

Контакт тачку са темом Стубови отпадне привреде у

Бечу – од спречавања отпада до постројења за спа-

љивање отпада модерирали су дипл.инж. Ханс-Јерг

Церц, Директор планирања и управљања материјалима

и дипл.инж. Александар Стаменковић, директор ЈКП

Градска чистоћа, Београд. Поводом ове теме представ-

љена је класификација отпада, као и субјекти спаљива-

ња отпада у Бечу. Такође је направљена паралела са

уклањањем отпада у Београду и које дугорочне мере би

ЈКП Градска чистоћа Београд требало да предузима у

смислу ефикасности уклањања отпада.

Контакт тачку са темом Систем уклањања отпадних

вода у Бечу и правни оквири уклањања отпадних

вода модерирали су дипл.инж. Андреас Лимер, дирек-

тор Бечке канализације и дипл.инж. Феликс Руп, руко-

водилац сектора за планирање Бечке канализације,

дипл.инж. Цвијо Бабић, директор ЈКП Београдски во-

довод и канализација и Владимир Јанковић, ЈКП Бео-

градски водовод и канализација. У оквиру ове теме де-

таљно су објашњени системи уклањања отпадних вода

и инструменти управљања отпадом преко правне регу-

лативе (усклађене са директивама ЕУ), процедуре каж-

њавања, рециклаже, складиштење отпада и начини фи-

нансирања ових система.

Контакт тачку са темом Склад природе и технике, ус-

пех Главног постројења за пречићавање Беч моде-

рирали су дипл.инж. Франц Клагер, Заменик директо-

ра Постројења за пречишћавање Simering Беч и

дипл.инж. Борисав Милутиновић, помоћник директо-

ра Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Бео-

града. Овде је појашњен принцип рада главног по-

стројења за пречишћавање отпадних вода Беча у Симе-

ринг-у са свим својим компонентама. Присутни су има-

ли прилике да сазнају детаље око сваког дела по-

стројења заједно са описом система канала за прику-

пљање отпадних вода, црпних станица и системом чиш-

ћења свих канала који прикупљају отпадне воде.

Контакт тачку са темом У служби еколошке технике:

представљање делокруга рада предузећа PORR

Србија модерирали су др Симона Кватерниг, Дирек-

торка одељења за финансирање за југоисточни Европу

и дипл.инж. Зоран Рубињони, извршни директор

пројеката Дирекције за грађевинско земљиште и из-

градњу Београда. У овој контактној тачки говорило се

о на који начин предузеће PORR учествује у развоју

еколошких поступака и процедура на заштити живот-

не средине. 

После стручних дискусија одржана је филмска презен-

тација са насловом Чиста енергија из бечког отпада:
„Спалионица отпада Pfafenau“. 

Трећег дана скупа са темом Међународни инструмен-

ти финансирања великих пројеката у Београду пред-

стављене су Активности Европске инвестиционе бан-

ке у области финансирања - Пројекти Европске инве-

стиционе банке у области урбанизма, Инфраструктур-

ни пројекти у Србији финансирани од стране Ау-

стријске контролне банке (OeKB), Велике инфраструк-

турне инвестиције: модели финансирања и улога банке

- искуства Hypo Group Alpe Adria и Финансирање ко-

муналних инфраструктурних инвестиција и управља-

ње пројектима укључујући моделе финансирања за ме-

ђународне инфраструктурне теме.

Примери скорашњих кључних пројеката у Србији су:

Модернизација, реконструкција и проширивање чети-

ри болнице за терцијарну негу (150 милиона евра), фи-

нансирање малих и средњих пројеката које спроводе

средња и мала предузећа (250 милиона евра) изградња

пан-европског коридора, секција аутопута од Грабов-

нице до Левосја (384 милиона евра).

Презентације представника банака објасниле су улогу

банке у процесу финансирања великих инфраструктур-

них пројеката на нивоу града и дале основне информа-

ције о макроекономском окружењу у Србији и крета-

њима у домену јавног дуга. Детаљно је представљен и

правни оквир за организовање и финансирање јавних

пројеката на нивоу локалних самоуправа у Србији, као

и уочене тренутне препреке за даљи развој јавно-при-

ватних партнерстава. Такође, гости из Беча дали су

осврт на модалитете у светској пракси за организацију

великих јавних пројеката, од којих су најзначајнији раз-

личити облици јавно-приватног партнерства и, као и

првог дана скупа, приказан је пример управо заврше-

ног пројекта школе у Бечу. На крају, банке су предста-

виле своја искуства у финансирању великих инфра-

структурних инвестиција у региону, као и финансира-

њу локалних самоуправа у Србији. 

ПРИКАЗИБЕЧКИ ДАНИ У БЕОГРАДУ
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БЕЧКИ ДАНИ У БЕОГРАДУПРИКАЗИ

мр Жаклина Глигоријевић, Жељко Ожеговић, 
Бригит Јилка и Ханес Глутиг 
на отварању Радионице

Курт Пухингер и мр Жаклина Глигоријевић, 
модератори контакт групе о стратешким
пројектима

Стручњаци Урбанистичког завода Београда

Рад у групама  у оквиру Радионице о градским технологијама

СМЕРНИЦЕ ЗА БУДУЋНОСТ

Након тродневног рада на Стручној размени и Радио-

ницама, подељеним на неколико контакт тачака, бео-

градска страна имала је ретко добру прилику да изнесе

своја питања, идеје и дилеме најкомпетентнијим људи-

ма из градске управе Беча, као и привредницима са бо-

гатим искуством. 

У закључку Стручне размене стручњаци града Београ-

да изнели су могуће теме које су већ предмет студија и

истраживања и неке које је неопходно да се са њима су-

оче - како струка тако и управа града. У тим темема Беч

већ има искуства која би могла бити драгоцена за бео-

градски тим.

Неке од тих тема за будуће сусрете Београда и Беча су: 

n Увођење савремених технологија у изради и

праћењу спровођења урбанистичких планова;

n Привлачење нових инвестиција – скраћење

процедура; 

n Индустријски паркови (садржаји, локације, по-

вршине, услови);

n Технолошки паркови;

n Урбана трансформација великих комплекса

(какав је напр. Савски амфитеатар);

n Трансформација раније индустријских и скла-

дишних зона, посебно у приобаљу Дунава;

n Подизање квалитета живота - полазне тачке,

критеријуми, стандарди; и

n Савремени градски садржаји и новине у пла-

нирању.

Колеге из Беча и домаћини из Београда изнели су вео-

ма позитиван став о моделу стручне размене, радиони-

цама и контакт тачкама, начину на који је овај сусрет

реализован у Београду, који је био још један у низу ко-

легијалних и пријатељских сусрета колега из два града

који на обострано задовољство трају већ скоро деце-

нију.

Приредили:

Марија Лалошевић

мр Жаклина Глигоријевић

Милица Јоксић

Сања Ђорђевић

Зоран Мишић
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Смернице за одржив развој града Беча садржане су у

СТЕП-у 05, урбанистичком развојном плану којим се

дефинишу кључне координате и циљеви у наступајућем

краткорочном и средњорочном периоду.1 Потреба за

усмереним и планираним развојем и изградњом после-

дица је пре свега демографских и економских промена

до којих је дошло, долази, или које се са извесношћу

очекују. Једноставно речено, план одређује где ће гра-

ђани Беча живети у будућности, где ће радити, како ће

путовати између било које две дестинације и где ће мо-

ћи да проводе слободно време. План прописује где ће

се формирати нова градска насеља и окрузи, како ће се

заштитити зелене површине и подручја за одмор и рек-

реацију и посебно како ће се подземна железница и

трамвајски систем на најбољи начин интегрисати са

уличном мрежом. Све је то неопходно како би се одр-

жао и унапредио јако високи квалитет живота у главном

граду Аустрије, пред изазовима које доносе и захтеви-

ма које постављају проширивање Европске Уније и брз

економски развој региона.

СТЕП 05 је заснован и на низу програма за будућност

Беча формулисаних и усвојених у претходном периоду,

као што су Концепт градње високих објеката из 2002.

године, Програм заштите климе, Саобраћајни и про-

метни мастер план из 2003. и Стратешки план из 2004.

године.

План је прихватио и укључио нове принципе родне рав-

ноправности, уважавајући различите животне околно-

сти и потребе мушкараца и жена, али и других попула-

ционих група, младих и старих, становништва са по-

себним потребама и досељеника, посебно имиграната,

са циљем да у будућности Беч буде космополитенски,

толерантан град културе и знања, са високом свешћу о

значају  животне средине и њеног очувања.

Градско Веће Беча је усвојило СТЕП 05 24. маја 2005.

године.

Пухингер указује на основне функције СТЕП-а. План

у основним цртама одређује правце планираног развоја

Беча, наглашава повезаност града и региона који га

окружује, представља оквир и смерницу за израду де-

таљних планова и утврђивање финансијских приорите-

та, пружајући инвеститорима важне информације и

обезбеђујући им сигурност инвестирања. Међу разло-

зима који су довели до израде СТЕП-а истичу се про-

ширивање ЕУ, глобализација која иницира значајне про-

мене економске структуре, нове просторне захтеве и

функционалне поделе, локални утицаји (субурбаниза-

ција и померање трговинских и других услужних цен-

тара и садржаја ка периферији), као и разлози из сфере

културе, културне баштине и туристичке идентифика-

ције.

1 Stadtentwicklungsplan
2 CENTROPE – Central European Region

Најважнији циљ СТЕП-а 05 је да Беч постане конку-

рентнији град остваривањем следећих задатака: ут-

врђивања и уређивања нових атрактивних локација, из-

градње инфраструктуре и иновативних садржаја, оси-

гурања и проширивања ’’Зеленог појаса’’ око града,

концентрације развоја нових насеља дуж праваца јав-

ног саобраћаја, повећања учешћа у промету видова са-

обраћаја који не угрожавају, или у мањој мери угрожа-

вају животну средину, као и кроз стабилизацију и уна-

пређивање квалитета живота.  

Према проценама Статистике Аустрије, рачуна се да ће

се становништво Беча повећати од 5% до 9%, са 1,66

милиона у 2006. на око 1.78 милиона у 2015. години, та-

ко да би 2030. године требало да буде око 2 милиона, чи-

ме би Беч, у периоду од тридесетак година, поново до-

стигао некадашњу величину популације из времена

Хабсбуршке монархије. Процењује се да ће доћи до зна-

чајног повећања удела старијих особа (22% преко 60 го-

дина старости). Четвртина постојећег становништва

Беча није рођена у Аустрији. Позитиван и стабилан еко-

номски развој,велике инвестиције у стамбену изград-

њу, ширење садржаја образовања и истраживања и

отвореност ка имиграцији су основне претпоставке

оваквих демографских процена. 

У циљу одрживог развоја, очекивано повећавање броја

становника изискује и остваривање годишњег програ-

ма изградње између 6,500 и 7,000 станова, са диферен-

цираним ценама на тржишту некретнина. Исплативо

становање успостављено усклађивањем понуде и траж-

ње, обнова града реконтрукцијом стамбеног фонда из

индустријске ере, паралелно са новим грађевинским ак-

тивностима и одмерено мешовитом наменом нових

објеката, заједно ће допринети атрактивности Беча као

града погодног и пожељног за живот.

У складу са мотом: “Мисли европски – делуј регионал-

но – развијај Беч”, регионална компонента – у сарадњи

са Доњом Аустријом и Бургенландом, као и са суседним

земљама унутар европског CENTROPE региона – има

веома важну улогу. 2 Урбанистички развојни план се не

зауставља на границама града Беча, већ укључује и

блиско окружење, па чак и оно са друге стране држав-

не границе, у оквиру чега је сарадња са Братиславом по-

себно значајна. Беч и Братиславу повезују заједнички

напори да унапреде инфраструктуру, а такође и да очу-

вају зелене просторе велике вредности који се између

њих налазе.

Главни циљеви СТЕП-а 05 су:

1. Стварање атрактивних локација, инфраструк-

туре и иновативних садржаја како би се обезбедила по-

годна клима за нове инвестиције и за бизнис, праћено

добрим линијама снабдевања. 
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-Приказ презентације Курта Пухингера, директора за планирање града Беча

на стручној размени Београд - Беч, Сава Центар, 6. септембар 2010.
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Овакве границе насеља прецизно дефинишу подручја

у којима су било какве изградње забрањене и не могу

бити предузете ни под каквим околностима. Ово допу-

њава модел малих или врло малих зелених површина и

рекреативних подручја у густо изграђеним деловима

града, које су једнако важне да се очувају нетакнуте. И

коначно пројекти будућности као што је “Парк биосфе-

ре у Бечкој шуми” показују да пространи пејзажи имају

кључну улогу у одрживом развоју целог региона.

Модел градње показује у општим цртама где ће развој

бити могућ, колика је густина градње дозвољена, у

којим деловима Беча ће се из разлога очувања природе

развој забранити и где су ударне тачке будућег развоја.

За разлику од ранијих развојних планова Беча, овде се

не поставља питање развоја или урбане обнове, већ се

планира да се оба процеса одвијају паралелно. Иденти-

фиковано је тринаест циљних подручја развоја, а то су

они делови града који обилују разноликошћу урбаних

структура и чији је позитивни економски и друштвени

развој од великог интереса за цео град Беч. Ова се под-

ручја могу класификовати у неколико група. Унутраш-

ња територија Беча са својим статусом Светске култур-

не баштине изискује посебно пажљив приступ. Три

најважније целине су Дунавски канал, Бечка долина и

Гиртл, где се најбоље виде бројни изазови са којима се

суочава планирање. Исто тако постоје циљна подручја

где се намерава да се изврши трансформација урбаног

неискоришћеног земљишта, на пример неискоришће-

них железничких станица, у потпуно нов и напредан

део града. Железничка станица Wien Europa Mitte –Erd-

berger Mais је један такав пример, а други је подручје

Северне железничке станице која ће постати циљно

подручје - Приобаље, заједно са Donaucity Дунавским

каналом све до “Старог” Дунава. Циљно подручје са ог-

ромним развојним потенцијалом је и оса дуж северне

екстензије метроа У2, од Пратерстерна до Донауштад

моста.

Поменути Гиртл је један од најчешће коришћених са-

обраћајних праваца Беча, сматра се препреком и грани-

цом између унутрашњих и спољних округа. Овде су ме-

ре урбане обнове, стабилизација оближњих комер-

цијалних улица, бољи имиџ и унапређивање стамбених

структура, боља организација саобраћаја и политика

разноликости усмерене да побољшају квалитет живо-

та свих становника.

Коначно, постоје и подручја која ће се развијати изно-

ва, као што су Rothneusiedl у јужном делу Беча и ранији

аеродром Асперн, који ће се претворити у нови сектор

града северно од Дунава, где се планирају и универзи-

тетски садржаји, као и подручја као што су Liesing-

Mitte и Siemens-Allissen u Флоридсдорфу намењена ин-

дустријском развоју, Brünnerstrasse оса и Donaufeld на-

мењена становању и друштвеним садржајима.

Превео и приредио:

Дарко Савић, дипл.ек.
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2. Осигуравање разноликости и квалитета живот-

ног простора у региону Беча, обезбеђивањем прошири-

вања зеленог појаса и дунавског пејзажа у сарадњи са

Доњом Аустријом.

3. Концентрација на развој тешких јавних саоб-

раћајних система, економично коришћење простора,

унапређивање мешовитих намена и предупређивање

функционалног и друштвеног подвајања.

4. Повећавање удела видова саобраћаја који не

угрожавају или мање угрожавају окружење (бицикли-

стички, пешачки, јавни), уз смањивање моторног инди-

видуалног саобраћаја.

5. Подизање квалитета живота у Бечу стварањем

једнаких прилика за све код приступа културним садр-

жајима, социјално-образовним, здравственим и другим

садржајима, са животним простором адекватне величи-

не и квалитета, као и код приступачности природе и

простора за одмор и рекреацију. 

6. Јачање положаја Беча као “научне метрополе”

уважавањем захтева “научне заједнице”, везано за њи-

хов рад, одговарајућа истраживања и обуку.

Планом се предвиђа паралелно одвијање процеса урба-

не обнове са једне и експанзије са друге стране, уз очу-

вање постојећег квалитета урбане структуре и дизајна.

Посебна ће се пажња посветити развоју централних ло-

кација приступачних за јавни градски саобраћај, као и

функционалном допуњавању и везама са регионом, уз

развој високорангиране саобраћајне инфраструктуре.

Просторно-пословни модел дефинише нову структуру

центара као најважније економске функције града. По-

мерање шопинг као и пословних центара ка периферији

довело је у већој мери до развоја полицентричног си-

стема, који је мање историјски условљен од традицио-

налног система трговачких улица. Поред централне по-

словне зоне у самом градском језгру, планира се фор-

мирање и друге најбоље зоне CBD2 на локацији Желез-

ничка станица Беч - Erdberger Mais 3.  

Утврђене су развојне територије од стратешког значаја

(на пример, Wien Europa Mitte - железничка станица,

Aspang, Erdberger Mais, аеродром Aspern, итд), као и ло-

кације за одржавање и даљи развој индустрије и трго-

вине (на пример, Liesing-Mitte, Siemens-Allissen), за

градске послове малог обима, као и за локално снабде-

вање. Добар и функционалан саобраћајни систем – мре-

жа аутопутева и мрежа јавног градског саобраћаја су

важан предуслов за развој економије. Очување малих

мануфактура је такође један од циљева у економској

сфери.

Пејзажи у урбаном региону се веома разликују, стварају

окружење различито по карактеру, изазовима и потен-

цијалу. Заштита и даљи развој таквих пејзажа важна је

да би се регион одржао у животу. Модел „Зелени про-

стор урбаних региона“ дефинише границе између так-

вих пејзажа и изграђених подручја. У СТЕП-у 05 је по

први пут оквир за развој кроз нову изградњу постављен

кроз разграничавање пејзажних простора вишег ранга

као што су Бисамберг, Марчфелд, Донаураум - Приоба-

ље Дунава - национални парк, Јужни бечки базен и Беч-

ка шума и осталих подручја. 

3 Central Business District – Средишња пословна зона
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СТЕП 05 - Карта просторног развоја региона 

СТЕП 05 - Карта просторног развоја Беча
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О КОНФЕРЕНЦИЈИ

Проф др Владимир Мацура, Int’l Assoc AIA

Председавајући Београдске конференције, 2010

Амерички институт архитеката – Европски одсек

(AIACE - http://aiaeurope.org/about/) организовао је у

Београду од 7 - 10 октобра 2010 међународну едукатив-

ну конференцију под називом Belgrade: Modern and

Post-Modern City. Ово је један од више видова контину-

елног образовања чланова AIA (http://www.aia.org/edu-

cation/ces/index.htm ), што је предуслов за одржавање

њихових лиценци. Професионално знање чланова AIA

на београдској конференцији је проширено предавањи-

ма која су им одржале колеге из Београда. Слушаоци су

имали прилике да се упознају са објектима (пројекто-

ваним, у изградњу и завршеним), да их обиђу, да плове

Савом и Дунавом, и направе колегијалне контакте.

Београд, први пут

AIACE је изабрао Београд као место за своју јесењу

конференције 2010. Mark DiDomeniko, председник

AIACE за 2009, о томе каже: “Владимира Мацуру сам

срео на конференцији пре две године када смо се враћа-

ли из једне нове винарије у Тоскани, Италија. Наше

конференције се одржавају широм Европе, као део кон-

тинуелног процеса образовања, са идејом да  сваки пут

упознамо нови град. Нико од наших чланова није раније

био у Србији. Сусрет са београдским архитектима пред-

ставља веома квалитетно сазнајно искуство.“
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ТАЈНА ЗНАЊА ЈЕ У КОМУНИКАЦИЈИ

мр Жаклина Глигоријевић

Директор Урбанистичког завода Београда

2008. године јавила се идеја да Београд буде домаћин

међународне конференције на којој би страни архитек-

ти, сакупљајући знања о Београду, продужавали про-

фесионалне лиценце Америчког института архитеката.

За институцију домаћина оваквој конференцији одмах

се кандидовао Урбанистички завод из најмање неколи-

ко разлога. Без обзира на транзицију и статус урбани-

стичке делатности генерално, Завод је и данас храм зна-

ња о урбанистичком развоју Београда. У сали у при-

земљу су се од седамдесетих година доносиле најваж-

није одлуке о судбини града, образовале генерације ар-

хитеката и урбаниста, одржало небројено стручних са-

станака, локалних и интернационалних савета и семи-

нара. У здању које је репрезент архитектуре модерне

чинило се примерено да београдски експерти говоре о

Београду, том покрету и архитектури потоњих и савре-

меног времена. И на крају, а у складу са мисијом да-

нашње управе Завода, едукација је неопходна за разу-

мевање и квалитетан процес планирања града, за шта

је најједноставнији начин директна комуникација. Кад

на то додамо и да је читава конференција одржана на

енглеском језику, и предавачи и учесници били су при-

морани да освеже своје вештине, размене професио-

нална и општа знања о Београду и прошире своје про-

фесионалне контакте за још тридесетак архитеката из

Европе и САД. 

БЕОГРАД – МОДЕРАН И ПОСТМОДЕРАН ГРАД

Међународна конференција и састанак

Европског одсека Америчког института архитеката,

Београд, 7 – 10 октобар 2010.
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Организација

Организатор конференције је био Европски одсек

Америчког института архитеката (AIACE

http://aiaeurope.org/ ). Организације које су на раз-

личите начине подржале организовање конферен-

ције биле су Урбанистички завод Београда

(http://www.urbel.com/), Туристичка организација

Београда  (http://www.tob.co.rs/), Академија архи-

тектуре Србије (http://www.aas.org.rs/ ), Савез инже-

њера и техничара Србије (http://www.sits.org.rs/ ) и

Удружење књижевника Србије. Корпоративни парт-

нери AIACE, који су подржали Београдску конфе-

ренцију су били Marvin Windows and Dors

(http://www.marvin.com/?page=ce_home) Swisspearl

(http://www.swisspearl.com/); Solatube (http://www.so-

latube.com/ ).

Припрема

Припрема конференције је почела у октобру 2008. Са

стране AIACE у припреми су учествовали Charles

Croigny, AIA, председник AIACE за 2010 и чланови

управе Marc DiDomenico, AIA, Greg Broderic, Assoc

AIA, први потпредседник за 2010, Tomas Vonier, FA-

IA, Sandra Zettersen, AIA. Компјутерску подршку

конференцији је дао Richard Anderson, AIA. Предсе-

давајући конференције је био Владимир Мацура, As-

soc Int’l AIA уз помоћ Злате Вуксановић-Мацура. Са

старне Урбанистичког завода Београда конференцију

је припремала директор мр Жаклина Глигоријевић,

са стране Туристичке организације Београда Драга-

на Бабовић и са стране Академије архитектуре

Србије Милан Раонић.

Програм

Главни концепт конференције – Београд као модеран

и постмодеран град, су поставили Владимир Мацу-

ра и Marc DiDomenico. На основу овог оквира Ака-

демије архитектуре Србије је предложила зграде и

подручја који су били предмет четири предавања на

конференцији и то комплекс Савоград, реконструк-

ција Музеја савременe уметности, Кнез Михајловe

улице и реконструкција и трансформација Куле Не-

бојше. Мацура и Marc DiDomenico су извршили из-

бор осталих осам тема предавања. Marc DiDomeni-

co је био контролор конференције са програмског

становишта и ментор предавања. Програм конфе-

ренције био је током њеног спровођења незнатно из-

мењен у односу на пред-конференцијски програм

објављен на сајту AIACE 

Предавања 

Предавања, која су одржале колеге из Београда, била су

припремљена према правилима АIА. Припрема је садр-

жала два дела, најпре опис предавања, а затим у чети-

ри тачке јасно исказано шта ће слушаоци из предавања

научити. Описи предавања и четири тачке су следећи:

ПРЕДАВАЊЕ 1: Више од два миленијума урбани-

стичке и архитектонске историје Београда су одр-

жали др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни профе-

сор, и др Александар Игњатовић, доцент, са Архи-

тектонског факултета у Београду. Кроз предавање су у

основним цртама осветљени најзначајнији периоди и

кључни тренуци из дуге урбанистичке и архитектонске

историје града, од праисторије до модерног доба. М. Ро-

тер је представила саме почетке настајања града и ње-

гов даљи развој до почетка XX века. А. Игњатовић је из-

ложио убрзани развој града у периоду након Првог

светског рата, до савременог доба. Тежиште излагања

оба предавача је било на историјским, социјалним и

културним карактеристикама одређених епоха, као и

њиховом утицају на укупну урбану трансформацију

града и архитектонско обликовање најзначајнијих гра-

ђевина. Посебна пажња је посвећена страним и дома-

ћим урбанистима и архитектима који су оставили зна-

чајан и неизбрисив траг на културну, и архитектонску

историју града, обликујући његову морфологију и гра-

ђевине.

Циљ излагања је био да учесници науче:

1.Да сваки историјски град има специфично урбано и

архитектонско наслеђе које га чини јединственим у мо-

дерном свету;

2.Да су кроз историју, на овим просторима, постојале

значајне идеје и пројекти, реализовани или одбачени,

као и личности које су оставле трајан траг на урбани и

архитектонски лик града;

3.О значају разумевања историјских, урбанистичких и

архитектонских трансформација за савремени  одржи-

ви развој модерних градова; 

4.О важности очувања урбаног и архитектонског на-

слеђа као необновљивог културног ресурса историјских

градова.
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ПРЕДАВАЊЕ 4: Савоград – Флексибилност као сред-

ство одрживе архитектуре су одржали архитекта

Миодраг Трпковић, директор DOMAA и грађевински

инжењер Милутин Перишић, један од пројектаната

конструкције. Савоград је стамбено пословни комплекс

и налази се на површине од 1.17 ха. Састоји се од два

пословна објекта, висине десет спратова, укупне по-

вршине 23 000 м² и једног стамбеног објекта висине

четрнаест спратова, површине 15 000 м². Испод целог

објекта, на два подземна нивоа налазе се помоћне про-

сторије и гаража са 465 паркинг места. Предавачи су ис-

такли флексибилност објекта као значајан аспект пози-

ционирања и рентирања на тржишту некретнина. М.

Трпковић је појаснио систем уштеде енергије кроз ко-

ришћење природног светла и вентилације. Позитивни

ефекти на околину, као последица процеса пројектова-

ња су веома важан аспекти одрживости. Предавање М.

Перишића се бавило специфичним захтевима приликом

пројектовања конструкције и темеља објеката у усло-

вима високих подземних вода.

Учесници су о научили:

1.Концепту и флексибилност објекта као начину пости-

зања одрживе  архитектуре и инвестиција;

2.Значају природног осветљења и природне вентила-

ције у заштити спољног и унутрашњег окружења;

3.Специфичном начину пројектовања конструкција у

условима високих подземних вода;

4.Јавном простору комплекса Савоград  на приватном

поседу као начину за постизање веће безбедности у ур-

баном простору.
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ПРЕДАВАЊЕ 2: Нови Београд – урбана историја XX

века, предавање је одржао мр Иван Куцина, доцент на

Архитектонском факултету у Београду. На предавању

је приказана историја планерских подухвата и реализа-

ција Новог Београда, новог града који је био осмишљен

као седиште новог друштва које је тежило светлој бу-

дућности. Планирање Новог Београда је започето ‘’од

нуле’’ према модернистичким урбанистичким правили-

ма која су у том периоду сматрана најнапреднијим. Ни-

зом политички диригованих промена урбанистичких

концепција, Нови Београд је постао одржива целина и

место које његови становници воле.

Учесници су научили о:

1.Првобитном концепту и каснијим трансформацијама

Новог Београда;

2.Значају односа структуре социјално политичке про-

изводње и структуре произведеног урбаног простора;

3.Процесу развој града кроз низ недоследних урбаних

интервенција;

4.Како да посматрају однос између одрживости модер-

ног града и његовог капацитета да се мења и прилаго-

ђава.
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ПРЕДАВАЊЕ 5: Реконструкција Музеја савремене

уметности у Београду су одржали Бранислава Анђ-

елковић-Димитријевић, директор МСУ, Радован Дуц-

киновски, регионални Директор BDSPYu и Снежана

Андрић – Бијелић, шеф електро сектора BDSPYu. Пре-

зентовано је архитектонско решење и системи инстала-

ција  пројекта реконструкције МСУ, једног од најзна-

чајнијих  објеката модерне у Србији. Музеј савремене

уметности је1987. године проглашен за објекат од на-

ционалног културно историјског значаја. Основна ка-

рактеристика пројекта реконструкције Музеја савреме-

не уметности је усаглашавање конзерваторских услова

излагања и чувања експоната, са концептом “паметне -

енергетски ефикасне и одрживе  зграде” као и техничи

изазови при решавању инжењерских проблема.

Учесници су научили:

1.О пројекту - програму реконструкције објекта и уск-

лађеношћу са  савременим интернационалним  музео-

лошким условима  и  захтевима;

2.Како је концепт “паметне – енергетски ефикасне и

одрживе зграде”  употребљен за: контролу природног

и вештачког осветљења, заштиту од радијације, уште-

ду енергије, ефикасно управљање системима, осигура-

ње депоа уметничких дела,  заштиту од пожара, несме-

тан рад служби, општу сигурност објекта, итд;

3.О техничким аспектима контроле вештачког освет-

љења у изложбеним просторима према специфичним

музеолошким условима и контроле  природног освет-

љења у галеријским просторима;

4.О техничким аспектима оптимизације потрошње

електричне енергије,  енергије за грејање и хлађене

објекта током године.

ПРЕДАВАЊЕ 6: Улога архитекте у друштву је одржао

Милан Раонић, извршни секретар Академије архитек-

туре Србије. Улога архитекте у савременом друштву је

од великог културног значаја и значаја за општи развој,

и то не само због чињенице да архитекта креира архи-

тектонски препознатљиве репере у простору, већ и због

тога што архитекта мора да буде ангажован на раз-

вијању просторних вредности окружења и очувању

простора  и објеката од девастације и неприхватљивих

интервенција. Овим предавањем је дат пример појаш-

њења тежње архитеката да подстакну развој човековог

окружења увођењем модела јавно-приватног парт-

нерства и њиховог представљања локалној управи. Те-

ма архитектонско урбанистичке студије Туристичко-

рекреативног центра “Дунавски бисер” се базира на

истраживању природних и свеукупних потенцијала дуж

тока реке Дунав, а у оквиру територије општине Него-

тин.

Учесници су научили о:

1.Развоју модерне урбанистичко архитектонске мисли

кроз реализацију пројеката иницираних од стране ар-

хитеката и подржаних заједничким приватно јавним ин-

тересима;

2.Имплементацији аутохтоне архитектуре и трансфор-

мацији у нове функције и садржаје, укључивањем раз-

личитих инвеститора и предузетника, а за општу ко-

рист;

3.Заштити архитектонског наслеђа од девастације и ње-

но интегрисање у нове пројектне подухвате;

4.Неопходности слобода у архитектонском изразу као

императиву за културно економски просперитет и за-

штиту природне и изграђене средине као основним

вредностима за здравије и хуманије живљење.

ПРИКАЗИБЕЧКИ ДАНИ У БЕОГРАДУ
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ПРЕДАВАЊЕ 8: Реконструкција и трансформација

куле Небојша је одржао арх. Јован Митровић, пред-

седник Савеза архитеката Србије. Концепт ревитализа-

ције куле Небојша (XIV век) која није у првобитној упо-

треби, и њеног претварања у нови изложбени простор,

постављеног на више нивоа. Техничким захтевима за

заштиту дела приобалног бедема и самог објекта куле

од поплава, применом армиранобетонског “корита”

оформљен је простор улазног хола за кулу, и истовре-

мено формиран додатни вишенаменски простор у дру-

гој фази извођења  радова.

Учесници су научили о:

1.Основним идејама које се примењују када се комби-

нују савремени архитектонски начини пројектовања и

правила ревитализације и заштите културно исто-

ријског наслеђа;

2.Концепту реконструкције и техничким проблемима у

условима високих вода;

3.Протоколу локалних конзерваторских и услова за-

штите објекта од културно историјског значаја;

4.Технологији конструкције и архитектонским детаљи-

ма у складу са  основна идејом јасног раздвајања ста-

рог и новог;

5.Системима инсталација – машинских, електро и во-

довода и канализације услед проблема високог нивоа

подземних и поплавних вода.
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ПРЕДАВАЊЕ 7: Велико Ратно Острво – зелена оаза

у срцу Београда је одржала др Јасминка Цвејић, ре-

довни професор Одсека за пејзажну архитектуру Шу-

марског факултета у Београду. Предавање је пружило

увид у абиотичке и биотичке услове на речном острву

Велико ратно острво, лоцираном у географском цент-

ру града и на ушћу Саве у Дунав. Јединственост остр-

ва представља његова природа. Проф. Цвејић је при-

ближила однос према острву кроз досадашње урбани-

стичке планове, са освртом на принцип одрживости

који је испраћен у Генералном урбанистичком плану

Београда из 2003. Имајући у виду позицију и простор-

ну вредност, острво је једно од главних обележја Бео-

града, његов genius loci.

Учесници су научили o:

1.Односу према острву кроз досадашње урбанистичке

планове;

2.Aбиотичким и биотичким условима на острву;

3.Одрживом обнављању мочварних подручја острва;

4.Положају и односу према острву у Концепту зелених

и отворених површина Београда.
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ПРЕДАВАЊЕ 9: Историја и реконструкција Бео-

градске тврђаве је одржао др Марко Поповић, научни

саветник Археолошког института у Београду. Др Попо-

вић је презентовао историјски развој Београдске тврђа-

ве, као фортификацијског комплекса, формираног у пе-

риоду од скоро два миленијума. Вишеслојна археолош-

ка налазишта, као и географски положај на ушћу две ре-

ке, чине овај простор изузетно атрактивним.

Учесници су научили о:

1.Историјату целог комплекса, са нагласком на делови-

ма тврђаве које је могуће реконструисати и приказати;

2.Приступу процесима реконструкције и ревитализа-

ције. Дискусија о могућем обиму реконструкције и

представљање утврђења кроз различите периоде, као и

проблем инкорпорације појединих делова у целину;

3.Примерима до сада изведених интервенција. Диску-

сија о техничким аспектима конзервације и изведеним

реконструкцијама, са освртом на добре и лоше стране;

4.Могућностима и техничким аспектима ревитализа-

ције. Представљању нових могућности везаних за ту-

ристичке намене и проблемима ревитализације прво-

битног утврђења у контексту савремених потреба.

ПРЕДАВАЊЕ 10: Пост-модерни концепти ревитали-

зације урбаног и архитектонског наслеђа Београда

је одржала мр Жаклина Глигоријевић, директор Ур-

банистичког завода у Београду. Градско ткиво и архи-

тектура Београда су били предмет великих промена то-

ком претходних двадесет година транзиције. Дат је де-

таљан приказ пројеката ревитализације који су прати-

ли трендове социо-економског развоја града и њихов

значајан утицај на физичко окружење. У презентацији

је приказан широк спектар модела ревитализације, од

академског модела урбане реконструкције из осамде-

сетих година, историјског модела рехабилитације и по-

новног коришћења, до креативног модела урбане ре-

циклаже индустријске архитектуре и појединих објека-

та и зона током деведесетих до данас.

Учесници су научили о:

1.Размерама процеса ревитализације у Београду током

различитих периода, од малих пројеката на одређеним

локацијама до читавих градских зона;

2.Урбаној трансформацији као начину одрживог управ-

љања локалним заједницама, као и о унапређењу урба-

ног окружења;

3.Социјално прихватљивим и одрживим ревитализа-

цијама објеката архитектонског наслеђа од национал-

ног значаја;

4.Новом животу индустријске архитектуре која чува

јединствени карактер локације и промовише идентитет

града.

ПРИКАЗИ
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ПРЕДАВАЊЕ 12: Рајићева – Хотел и комерцијални

центар у Кнез Михаиловој улици је одржао Влади-

мир Лојаница, ванредни професор Архитектонског фа-

култета у Београду. Тема предавања је била поглед на

историјску архитектуру непосредног контекста на крају

Кнез Михаилове улице и изазови процеса пројектова-

ња савременог објекта у зони која је под културном за-

штитом. Посебна пажња је посвећена аспектима пројек-

та који се односе на заштиту, измештање и излагање

старо -римских остатака из II и IV века нове ере, као и

периода турске владавине у XVI и XVII веку нове ере.

Посебна карактеристика пројекта у Рајићевој улици је

примена дупле фасада најновије генерације. Учесни-

цима је било објашњено како систем, који ће бити при-

мењен на овом објекту, обезбеђује дугорочне уштеде

енергије и смањује трошкове, као и како се постиже

максимални комфор унутрашњих простора елимина-

цијом највећег броја негативних утицаја спољашњег

окружења.

Учесници су научили о:

1.Могућностима увођења савременог архитектонског

језика и технологије, као доприноса очувању  култур-

ног наслеђа локације;

2.Односу према ископинама из различитих периода ар-

хеолошких истраживања изврешених на локацији, а пре

почетка радова;

3.Позитивним аспектима дупле фасаде која ће бити

примењена на објекту;

4.Неколико техничких решења примењених за потпор-

ну конструкцију, као и о примени великих конструк-

тивних распона у веома осетљивој сеизмичкој зони у

којој се Београд налази.
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ПРЕДАВАЊЕ 11 Урбани развој и обнова Кнез Ми-

хаилове улице је одржала Милица Јоксић, директор

сектора за стратешко планирање и развој у Урбани-

стичком заводу Београда. Најпознатија пешачка улица

Београда, Кнез Михаилова улица, лоцирана је у окви-

ру центаралног градског подручја и представља цели-

ну од посебног културно-историјског значаја. Главни

пешачки правац и веза између значјних градских репе-

ра: Београдске тврђаве и парка Калемегдан и Теразија,

место је многих продавница, књижара, галерија, кул-

турних и академских институција. Кнез Михаилова

улица је једна од првих улица која је регулисана током

урбане реконструкције вароши у шанцу у другој поло-

вини XIX века, према оригиналној траси улице успо-

стављеној у римском Сингидунуму. Комплетна урбана

реконструкција улице је изведена крајем осамдесетих

година прошлог века, укључујући замену свих главних

подземних инсталација и увођење нових елемената ур-

баног мобилијара.

Учесници су научили о:

1.Кратком историјату урбаног развоја Кнез Михаилове

улице; 

2.Најважнијим урбаним реконструкцијама улице;

3.Временском периоду, главним утицајима и аспекти-

ма обнове улице;

4.Одрживом развоју улице у смислу намене земљишта

и објеката, очувању културног наслеђа различитих

вредности.
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ПРЕДАВАЊЕ 13: Кнез Михаилова улица – заштита

и конзервација споменика културе, је одржала Ива-

на Филиповић, архитекта конзерватор у Заводу за за-

штиту споменика културе града Београда. Кнез Михаи-

лова улица је просторно културно историјска целина од

изузетног значаја за Републику Србију, и под заштитом

Републичког завода за заштиту споменика културе. Из-

градња објеката у Кнез Михаиловој улици означава крај

балканске архитектуре и почетак усвајања западних

концепата архитектуре и конструктивних система. У

том периоду улица је еволуирала и добила јединствен

изглед са специфичним архитектонским изразом. При-

ступ конзерватора, када се изводе реконструкције и ка-

да се нови објекти интерполирају у постојећу архитек-

туру, различит је за сваки објекат понаособ и зависи од

низа различитих аспеката.

Учесници су научили о:

1.Кнез Михаиловој улици као просторно културно ис-

торијској целини од изузетног значаја за Републику

Србију и улози Завода за заштиту споменика културе

града Београда у одређивању мера техничке заштите

као и издавању сагласности на пројекте;

2.Историји, конструктивним системима, техничким

аспектима неколико различитих објеката, као и присту-

пу конзерватора зависно од врсте објекта, захтева ин-

веститора и других проблема;

3.Сваком од изабраних објеката, са детаљним објашње-

њем везаним за ревитализацију или реконструкцију

(фасаде и/или ентеријера) и конзерваторском приступу;

4.Неколико нових објеката, њиховој интерполацији у

постојећу архитектуру и о утицајима на изглед уличних

фронтова.

Обиласци објеката

Савоград – Колеге Миодраг Трпковић и Милутин Пе-

ришић су учесницима конференције приказали и де-

таљно образложили поједина решења сложеног ком-

плекса пословног простора и апартмана Савограда.

Учесници су имали прилику да сагледају отворене про-

сторе, да посете једну етажу намењену пословном про-

стору и да се упознају са могућношћу флексибилног из-

најмљивања простора, да обиђу кафетерију, а потом и

да виде један од апартмана који се користи.  

Музеј савремене уметности – Ранко Божовић, мена-

џер пројекта реконструкције МСА и Радован Дуцки-

новски детаљно су упознали учеснике конференције са

решењима културно историјске заштите објекта и тех-

ничким решењима за поједине нивое објекта Музеја.

Учесници су обишли завршне радове на подрумском

нивоу и делом у приземљу, депое и просторије са ин-

сталацијама, као и сам изложбени простор – галерије,

који је у фази почетне реконструкције. Посебан нагла-

сак је дат великим застакљених површина фасаде Му-

зеја, као и крову.   

ПРИКАЗИ

65

БЕОГРАД МОДЕРАН И ПОСТМОДЕРАН ГРАД

И Н Ф О  3 1 - 3 2 / 2 0 1 0



Тура бродом дуж београдских река и ушћа Саве у Ду-

нав су водили мр Миодраг Ференчак и др Јасминка

Цвејић. Тура је започела на путничком пристаништу

вожњом узводно уз Саву око 6 км, где се брод окренуо

испод Аде Међице. Током вожње је указано уз инфор-

мативне коментаре на 29 посебних места, објеката,

пејзажа дуж обе стране реке (као што су: лука, мосто-

ви, Савски Амфитеатар, нови мост на Сави у изградњи,

Ада Циганлија рекреационо острво, стамбени блокови

Новог  Београда, главна Топлана и друго). Повратак

брода низводно до Ушћа је искоришћен за ручак и са-

станак чланова одсека AIACE. Низводни део туре је ре-

ком Дунав (од Београдске тврђаве до Пачевачког моста,

и од Земуна до Тврђаве) садржао разгледање још 13

означених места (као: Кула Небојша, Спортски центар

на Дунаву, Стара електрична централа као музеј, стам-

бено насеље Дорћол, Лука на Дунаву, простор будућег

пројекта ''Чапља''- новог рекреационог острва Београ-

да, изглед Земуна и Новог Београда са вода Ушћа, као

и Велико Ратно Острво као заштићен простор природе),

а завршен је  на полазном месту, испод Београдске

тврђаве. 

Пешачку туру по Београдској тврђави водио је др

Марко Поповић. Ова тура није била предвиђена конфе-

ренцијским програмом објављеном на AIACE сајту, већ

је креирана пред предавање Марка Поповића као увод

у материју истраживања и реконструкције тврђаве. То

се показало јако добрим јер су слушаоци имали прили-

ку да пре предавања стекну пуни увид у просторне од-

носе и објекте који су били премет предавања. Поповић

је учесницима конференције приказао, уз врло исцрп-

на објашњења, објекте Доњег града, Сава капију, Мит-

рополију, цркву Ружицу и део платоа Горњег града.
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Кула Небојша – Након одржаног предавања, колега

Јован Митровић је учесницима конференције показао

три основне целине трансформиране Куле Небојша и то

улазну партију, у којој је предавање и одржао, затим

објекат  обновљене куле намењен сталној изложбеној

поставци, као и почетак радова на другој фази изград-

ње овог објекта унутар волумена бедема који ће бити

вишенаменски простор за изложбе, предавања итд. Ар-

хитектонска решења и конструкција у условима висо-

ких подземних вода и могућег плављења били су у

центру пажње.    

ШЕТЊЕ БЕОГРАДОМ

Ново Београдску аутобуску туру је водио мр Иван Ку-

цина. Ова туре је обишла све најзначајније историјске

сегменте развоја Новог Београда. Тура је започела ис-

пред Урбанистичког Завода Београда, преко Бранковог

моста булеваром Михајла Пупина пролазећи поред бло-

ка 21, тржног центра Ушће (некада зграде Централног

комитета комунистичке партије), палате Србија (нека-

да Палате Федерације), блока 30, Општине Нови Бео-

град, зграде Енергопројекта. Настављена је булеваром

Зорана Ђинђића поред тржног центра Меркатор, бео-

градске Арене, затим преко ауто пута поред блока 24,

кроз Трећи Булевар, улицу Милентија Поповића, поред

блока 23, блока 19а, Сава Центра до Музеја савремене

уметности.
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Учесници

Конференцију је пратило укупно 45 колега из Белгије,

Италије, Немачке, САД, Србије (Београда), Турске и

Велике Британије

Реализација

Конференцију су реализовали у име AIACE Владимир

Мацура и Злата Вуксановић-Мацура, из Урбанистичког

завода Београда: Жаклина Глигоријевић, Зорица Косо-

вић, Ана Ђокић, Александра Тилингер, Марија Лало-

шевић и Марко Милановић, из Академије архитектуре

Србије Милан Раонић, из Туристичке организације Бео-

граде Јасна Димитријевић и Драгана Бабовић, из Саве-

за инжењера и техничара Србије Мирјана Михајловић.

Оглашавање конференције су помогли Светлана Јаков-

љевић и Весна Златановић из Удружења урбаниста

Србије, као и Ана Главички из Савеза архитеката

Србије – Друштво архитеката Београда.

НАКОН КОНФЕРЕНЦИЈЕ

О Београду, други пут

Arch. Marc DiDomenico, AIA

Past President, AIA Continental Europe Chapter

Director of The Florence Institute of Design International,

Florence, Italy

Београд је град у у непрестаном развоју са неизмерним

потенцијалом. Историјски се може повући паралела са

многим европским градовима. Имам утисак да Нови

Београд још увек мора да се развија, али и да су српски

архитекти са којим смо имали прилике да се сретнемо

спремни за ове изазове.

О Београду, трећи пут

Charles Croigny

Architect AIA-DESL

2010 President AIA Continental Europe

Присуство предавањима одржаним у Урбанистичком

Заводу Београда о Београду и његовом развоју је било

јединствено и пре свега веома интересантно искуство

за све чланове и за мене пре свега, а предавања о граду

и његовој експанзији са историјске тачке гледишта нам

је значајно помогло да разумемо историју модерног

Београда. Научили смо о старом центру Београда и ње-

говој богатој и разноликој историји архитектуре као

последици утицаја различитих култура које су остави-

ле трага у прошлости.

Ја лично сам био импресиониран развојем Новог Бео-

града на другој обали Саве. Упознали смо се са исходом

модернистичког приступа планирању града и објекти-

ма који су настајали у последњих осамдесет година. Ве-

лике зелене површине, као и широке авеније  дају по-

себно пријатан утисак отворености и ширине. Такође

смо видели и значајне грађевине. Чак и први велики

стамбени објекти изграђени пре шездесет година посе-

дују посебан архитектонски квалитет. Такође сам видео

и савремене стамбено пословне објекте, који се по мом

мишљењу могу мерити и чак превазићи неке од најлеп-

ших грађевина које сам видео у Бриселу, Паризу или Њу

Јорку.

Мој закључак би био да  Београд има изузетну планер-

ску и архитектонску традицију и да се традиција још

увек поштује. Верујем да град има велики потенцијал,

како у реконструкцији историјског дела градског цент-

ра, тако и у константном развоју модерног европског

града XXI века.

Превели и приредили:

проф.др Владимир Мацура

Ана Ђокић, дипл.инж.арх.
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Фотографије са разговора о књизи Бранислава Крстића

Урбанистички завод Београда, 26.11.2010. године

По препоруци аутора разговору су присуствовали његови пријатељи и директори Урбанистичког завода Београда, 

у периоду од 1994. године до данас



у њеном писању“. 

Уместо свеобухватног приказа књиге, цитирања изрече-

ног на „Коларцу“, а потом и у Урбанистичком заводу

Београда, пружила нам се могућност, захваљујући ауто-

ру, да објавимо у овом броју нашег часописа ИНФО-Ур-
банистички завод Београда, делове саопштења проф.

др Бранислава Миленковића,  проф. др Сретена Вујови-

ћа, као и самог аутора књиге. Обајвљујемо их по редо-

следу који је био и на промоцији књиге 23.11.2010. го-

дине.

Проф. др Бранислав Миленковић

(...) И сада кад сам се нашао пред овим делом професо-

ра Крстића двоумим се да ли да пишем о књизи-енцик-

лопедији или о њеном храбром и истрајном ствараоцу

који овим делом показује да избор човека за послове у

држави није нимало лак задатак. Колико је њих са раз-

них утицајних места отишло на »одмор«, а данас не

памтимо ни како су се звали. Професор Крстић је био

савезни саветник у Влади Југославије (1968-1982) над-

лежан за урбанизам, просторно уређење, човекову сре-

дину и баштину, а и позвани професор Архитектонског

факултета у Београду. Како ова енциклопедија има ду-

гу историју пожељно је да читалац проучи њене пред-

говоре за 1990. и 2010. и посебно део о Приступу спо-

меничкој баштини. Ови делови указују на природу на-

станка енциклопедије и откривају ауторове намере.

Основне претпоставке у изради енциклопедије биле су:

(1)  архитектонска баштина није интерпретација исто-

рије него је то сама историја,

(2)  сведочанство је три цивилизације, две империје, че-

тири религије и словенских држава,

(3)  обрађена је у друштвено-историјском склопу чиње-

ница,

(4)  са упоредним истраживањем споменика културе,

(5)  и то не изолованих споменика, већ у свом времену

и окружењу,

Књига архитекте Бранислава Крстића (1922) Споме-
ничка баштина – свједочанство и будућност про-
шлости, представљена је на Коларчевом Народном

Универзитету, 23.11. 2010. године, а потом је на ини-

цијативу директорке Урбанистичког завода Београда мр

Жаклине Глигоријевић, дипл.инж.арх. и аутора госпо-

дина Бранислава Крстића, организован разговор о књи-

зи у Урбанистичком заводу Београда, 26.11.2010. годи-

не. 

Занимљивост овога разговора је још више била под-

стакнута жељом Бранислава Крстића да упути позив,

како актуелном, тако и свим  сада бившим директори-

ма Урбанистичког завода Београда, који су били у мо-

гућности,  да узму учешће у њему.  Том позиву су се

одазавали, мр Константин Костић, дипл. инж. арх., који

је био директор у периоду од 1994 до1996. године, по-

том Небојша Мињевић, дипл. инж. арх. који је био ди-

ректор од 1996 до 2000. године и проф. др Владимир

Мацура, дипл. инж. арх. који је био директор  од 2000-

2004. године.  У препуној свечаној сали Урбанистичког

завода Београда, поред  запослних, присуствовале су

колеге из Инжењерске коморе Србије, Републичког и

Беорадског завода за заштиту споменика културе и

представници бројних Секретаријата града Београда

итд.   

Kњига је посвећена  архитекти Ђурђу Бошковићу, не-

кадашњем професору на Архитекотнском факултету

Универзитета у Београду и историчару уметности Ми-

лану Прелогу из Загреб. Крстић наводи визонарске ре-

чи проф. Бошковића, а које су снажно утицале на њега,

објављене  у Српском књижевном гласнику бр. 6 из

1933. године : „Нама као људима морају бити блис-

ки и драги сви они трагови и остаци, чак и најмањи,

који обележавају пут којим је прошло човечанство“.

Тридесет година након објављивања ове Бошковићеве

студије, како наводи Крстић : „Венецијанска повеља“

(1964) „записује иста настојања, а том прилоком проф.

Ђурђе Бошковић је био ad nominem позван да учествује
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Бранислав Крстић, Споменичка баштина 
– свједочанство и будућност прошлости,

издавач: Аутор; саиздавачи: Сyнопсис, Сарајево, Сyнопсис Загреб, ЈП

Службени гласник, Београд. 

Београд, 1990/2010.
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Антуна у Београду Јоже Плечника и црква св. Марка у

Београду Петра и Бранка Крстића, приморавају чита-

оца да их упоређује. Чињеница да сви аутори истражују

по заоставштини византијског искуства и да једни (Ко-

вачић и Плечник) тумаче градитељство сагласно зако-

нима савременог развитка, док други (браћа Крстић)

подражавају форме прошлости новим средствима кон-

струкција. Једни остварују прошло у будућем, а други

опонашају прошлост.     

Успешно упоређење дају и слике споменика на Сутјес-

ци, Шумарицама и јасеновачки цвет Богдановића. У

прва два случаја приземљене масе својом тежином и

обликом опонашају могуће тектонске поремећаје, док

је код Јасеновца расцветали цвет као пробој светла у

мраку. Допуштам себи да и овде »прочитам« слике које

савременику потврђују суд аутора о споменицима који

делују као позоришне кулисе (Сутјеска и Шумарице) и

оне друге начињене »магичним шестаром« (спомени-

ци Богдановића). 

Објашњавајући баштину као отворену књигу природе

друштва аутор даје превагу граду и грађанству. У јуж-

нословенским земљама током прошлих векова у баш-

тини се уочавају битне разлике, па је с правом једно од

седам питања био став династије Немањића према гра-

ду чије су последице, уз постојеће околности, обеле-

жиле будућност Србије. Њихова теократска власт, про-

тивна граду, није утемељила услове за образовање гра-

да у којем би се стварали услови за живот грађанина.

Насупрот томе он отвара питања запостављања перио-

да деспотовине која живи 90 година и личности деспо-

та Стефана када су облици власти, од теократске »ево-

луирали ка феудалној земљи« и градњи градова.

Оцене које професор Крстић износи објашњавајући

природу баштине града и грађанства Србије XIX века

– која сведочи о два табора од којих је један окренут

свету и други, заустављен у прошлости - говоре о не-

пређеном путу у њиховом образовању. Не могу избећи

асоцијацију да се, по овом сведочењу, ни тада, ни после,

није ништа изменило у »филозофији паланке«. 

О граду под османском влашћу аутор се судара са миш-

љењем старијих истраживача. Насупрот ставу да је овај

град последица случајности, знано је да су Турци до-

нели принципе о градњи градова – касаба и шехера. То

је садржало и поделу на чаршију и њен занатско-трго-

вачки део и махале као групе становања. Јединство ин-

дивидуалног и колективног живота и непостојање вид-

љивих праваца геометријског схематизма не сведочи о

хаосу или небризи градитеља. Индивидуални начин жи-

вота доведен је до највиших квалитета: изолованост од

спољних утицаја, повезивање живота у кући с приро-

дом, уз неговање комшилука. На колективном делу град

је имао центре, као што су их у мањем обим имале и ма-

хале. Урбани пејзаж османског града је сложен и нима-

ло случајан. Ваљало га је само открити.     

Професоф Крстић у процени баштине Хабзбуршке мо-

нархије помно се бави оживљавањем територија север-

но од Саве и Дунава заснованих на градовима који

остварују »уравнотежен развој и хијерархију насеља

која је положила испит времена«. Даје и вредну оцену

улоге власти у Босни и Херцеговини, о чему сведочи

градња главног града и долазак стручњака за грађеви-

нарство и архитектуру. Пажњу поклања интензивној

градњи Загреба и Сарајева која, по баштини, указује да

им је Хабзбуршка империја наменила стратешке задат-

ке у скорој будућности.
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(6)  а то претпоставља и враћање споменика у живот,

(7)  и сведочење о прошлости на чињеницама које су на-

учно проверене.

Према садашњој ситуацији подељене Југославије, а с

циљем компаративног истраживања споменика немо-

гуће је баштину раздвајати на поједине земље па је уто-

лико правилнији приступ аутора – јужнословенске зем-

ље. Данас се појављују наслови »српска архитектура«,

а то нема утемељења у стварном стању, јер се ради о ар-

хитектури у Србији, Хрватској, Словенији итд. Архи-

тектура се не ствара из једног извора, па је мерење

појединачних удела увек био посао залудних догма-

тичара. Уосталом, разна својатања су вероватно и један

од узрока у несрећним дуелима јужнословенских наро-

да. Зато прихватам ауторову периодизацију на Рим, Ви-

зантију, словенске земље, Османску и Хабзбуршку им-

перију и савремено раздобље, као и по врстама башти-

не с првом кариком – градовима.

У сплету околности, међусобних утицаја и размени до-

бара и идеја на овом тлу професор Крстић је успео да

да допринос истраживању седам група питања: 

(1) обичајна правила градње и континитет живота јад-

ранских градова,

(2) рановизантијско раздобље,

(3) концепт колонизације и урбанизације у Словенији

у XIII и XIV веку и Војводине у XVIII веку,    

(4) изостанак грађења градова у време Немањића и ње-

гове последице, 

(5) војна архитектура »као чинилац градње градова и

уређења великих територија«, 

(6) приступ привредним зградама као претпоставци за

градњу осталих,

(7) обрада народне архитектуре као »паралелног архи-

тектонског стваралаштва«.

Сигурно је да ова материја превазилази напоре поједин-

ца те се у будућности могу очекивати допуне, разлике

у оценама, али и потреба да се баштина, лишена днев-

не политике, постави као задатак и предуслов сваке зва-

ничне историје, а што рад професора Крстића најбоље

показује. Природно је да он као присталица праксе да

историјске целине и грађевине ваља увести у нов жи-

вот, своја гледишта одваја од схватања да су то »експо-

нати« прошлости, а што је означено и у наслову енцик-

лопедије »свједочанство и будућност прошлости«. 

Личне прилоге штампа крупнијим словима, док пре-

узете и обрађене описе градова и грађевина даје сит-

нијим – како он каже »две књиге сам писао«. Но, ја бих

додао да ту постоји и трећа, вредна, књига, а то су

илустрације; оне не допуњују текст већ објашњавају си-

туацију. Све с намером биране, што не би смело да про-

макне читаоцу, па бих неке и поменуо. 

Гледам Београд, град који је окренуо леђа двема река-

ма, као и све друге квалитетне снимке градова из пти-

чије перспективе пошто тако најбоље говоре о поступ-

ку њихове изградње – сређене јединице у скуповима

око значајних грађевина епохе – објашњавајући позна-

та начела прокламована структурализмом, практикова-

на овде много пре но што су била теоријски исказана у

европској пракси. 

Затим, три дела црквене архитектуре на истој страни:

црква св. Блажа у Загребу Виктора Ковачића, црква св.
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У делу о меморијалној архитектури аутор разним ту-

мачењима карактера стећака једноставно супротстав-

ља описе стећака и тумачећи цртеже тврди да они обе-

лежавају постојање призора из свакодневног живота,

без знакова власти, силе, црквених или владарских

ознака. Некрополе стећака потичу од заједница старих

Словена и припадају друштву равноправних становни-

ка. То је јединствена појава изворне баштине на нашем

тлу, недовољно истражена и заштићена, а била је повод

различитим тумачењима. По аутору »ово је било злат-

но доба обичног човека«.  

Последњи, IV део књиге, посвећен је Повијести, Зако-

нима и Службама очувања споменичке баштине. Ове

теме које обавезно прате овакво дело заслужују да се за-

држимо и на пионирској улози професора Крстића на

нашим универзитетима. Законодавство урбанизма и ар-

хитектуре Архитектонски факултет у Београду уводи

благодарећи личности Бранислава Крстића и групе на-

ставника. Ову материју професор Крстић развија и на

последипломским студијама у Сарајеву, Сплиту и За-

гребу. Врхунац овог деловања је израда пројекта коди-

фикације законодавства просторног уређења и грађења

са сарадницима, усвојен у надлежној комисији Савез-

не скупштине, а потом је аутор закона о просторном

уређењу и грађењу који је усвојен у Босни и Херцего-

вини (1974). Исте године је аутор и предлагач Закона о

човековој средини (одмах после Шведске и Немачке),

али је закон у ванинституционалном поступку повучен

из процедуре, с образложењем »да прелази овлашћења

федерације«. Образложење делује парадоксално, јер је

ускоро човекова средина регулисана европском кон-

венцијом и документима Уједињених нација.     

Архитектонска баштина одавно је превазишла оквире

установа заштите споменика и постала једна од окос-

ница при градњи грађевина и уређењу простора. Баш-

тина је недељиви део нових или ревитализираних це-

лина, ако не и основа на којој се образују будуће кон-

цепције. Тако је баштина »свједочанство и будућност

прошлости«, како би то рекао професор Крстић.

Компаративно истраживање баштине јужнословенских

земаље је претходна радња за израду њене урбане и ар-

хитектонске историје. Непостојање оба прилога пока-

зује лутања у пољу, пре свега, теоријског разматрања.

Појављују се неутемељени супротни закључци писани

политичким  опредељењима појединаца или земаља.

Како енциклопедија баштине даје компаративно истра-

живање по врстама архитектуре за два миленија исто-

рије овог тла, она је корисна као извориште у обради

специјализованих тема. Овако сачињена она није ко-

начна – временом ће се допуњавати или мењати – под-

стицајна је и за наше свакодневно бављење баштином. 

Осведочен сам да нам је енциклопедија дала довољно

простора и за разумевање, објашњење и оцену многих

јужнословенских недоумица. 

С моје стране  summa sum laude!                                         

Проф. др Сретен Вујовић

Крстићева књига је капитално дело мултидисципли-

нарног карактера посвећено проблематици споменич-

ке баштине као сведочанству цивилизација, империја,

држава, религија у контексту значајних друштвено-ис-

торијских раздобља на простору јужнословенских зе-

маља. У њој је изнет целовит преглед и компаративно

дијахронијско и синхронијско истраживање споменич-

ке баштине: градова, села; јавне, стамбене, верске,

војне, привредне, инжињерско-техничке и меморијал-

не архитектуре. Стога овој књизи одговара назив – те-

матска енциклопедија, како је назвао сам аутор. Про-

блематика споменичке баштине је ваљано сагледана из

угла архитектуре и урбанизма, историје материјалне

цивилизације, социјалне историје, геополитике, прав-

не науке итд. Аутор је успешно применио интегратив-

ни (холистички) приступ. Пред читаоцем је значајан

синтетички подухват једног самопрегорног и дарови-

тог аутора, подухват који би могао бити резултат труда

целог једног института.        

Међутим, мислим да оваква књига није могла бити

створена без страсне љубави аутора према предмету

свог истраживања: форми, структури, функцијама, а на-

дасве лепоти, понекад узвишености, како појединачних

споменика и грађевина, тако и насеља, а нарочито гра-

дова и градских целина. Ништа велико није створено

без страсти (Хегел). Страсна љубав као снажан мотив

у синергији са ерудицијом преобразила се код Крстића

у објективну, систематичну анализу у виду периодиза-

ција, класификација, компарација, мерења и бројних

фотографија и мапа, с једне, и преиспитивања доса-

дашњих историографских анализа и вредновања, с дру-

ге стране . Књига садржи описе 134 историјска града,

574 историјска споменика, 19 мапа и 38 табела, 461 фо-

тографију у боји, 74 црно-белих слика и цртежа, а за-

снива се на 269 библиографских јединица.

Издвојићу још једну позитивну карактеристику

Крстићевог истраживања а то је – одсуство етноцен-

тризма, који спречава да се уоче истинске вредности

других култура  зато што се идеје и праксе других кул-

тура разумеју само кроз призму сопствене културе.

ПРИКАЗИ
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селе Османска и Хабзбуршка империја. „Обје империје,

тврди Крстић, оставиле су на овом тлу значајну архи-

тектонску баштину, али то је била архитектура њихо-

вих провинција. Иако су Словени заједнички насеља-

вали ове територије, њихова баштина је припадала раз-

личитим цивилизацијама. Мада је Балкан припадао ко-

лијевкама европских цивилизација постао је једино ев-

ропско колонијално подручје. (стр.475) Или, како је то,

пре двадесетак година, проценио Трајан Стојановић:

„Балкан је прва и последња Европа“. 

Истим поводом Стеван Павловић је слично Крстићу не-

давно написао: „Покрај државних престоница, које су

све нове и обласне, ма колико старе и привлачне, Бал-

кан је имао три велике ’спољашње’ престонице: Цари-

град, Беч и Париз“. Балкански предмодерни градови су

имали неке своје особености  о чему Т. Стојановић ова-

ко пише: „Балкански народи су се (...) током времена

упознали с три општа типа града: с полисом, с ауто-

номном комуном, и са зависним или административним

градом. По већини својих карактеристика, балкански

градови из раздобља 1500-1800. припадали су зависном

типу, који је у неким случајевима био донекле измењен

очувањем или обновом извесних обележја аутономсне

градске заједнице или полиса“. 

Заједничко за Крстића, Стојановића и Павловића јесте

што имају умерен, рационалан поглед на владавине ве-

ликих империја какве су Османска и Хабзбуршка царе-

вина. Њихов нови поглед на прошлост састоји се у то-

ме што сматрају да су ова два царства, као, уосталом и

нека друга, имала периоде успона и падова, те да о њи-

ховој владавини не треба мислити као о вековној тира-

нији и угњетавању, што је и данас раширени стереотип

додуше више у односу на Османско него на Хабзбурш-

ко царство. Крстић се придружује оним балканолози-

ма који пишу о pax ottomanica. Отомански мир значи да

је за многе балканске сељаке долазак Турака био пре

благодет него несрећа. Претходни византијски цареви,

грчки деспоти, франачки великаши, млетачки сињори

и бугарски и српски кнежеви два столећа су пустоши-

ли Полуострво непрекидним ратовањима и немилосрд-

ним израбљивањем. Османски освајачи су збрисали те

династије и владајуће класе и окончали су њихова гло-

жења и отимачине. То не значи да је османска најезда

била пријатно или безболно искуство. Било је много по-

коља и масовног одвођења у робље. Али кад је једном

прошао потрес освајања, положај покорених народа у

већини области се изменио на боље. (Лефтен Став-

ријанос)

Било како било, важно је да Крстић с ваљаним разло-

гом османску („мостови и култура воде“) и хабзбурш-

ку архитектонско-урбанистичку баштину вреднује као

значајну,  свестан да је реч о нечему што је настало у

оквиру зависне урбанизације на периферији ових им-

перија, али да је истовремено реч о баштини која је до-

принела модернизацији градова и унапређењу квалите-

та свакодневног живота  њихових житеља.     

Аутономни градови су, поред осталих чинилаца, до-

принели да се капитализам као систем најпре појави на

Западу, или како пише Фернан Бродел, на Западу већ од

XV века „капитализам и градови су били једно те исто“.

Западноевропски градови су снажно подстакли развој

капитализма због сопствених институција и свог пред-

узетништва, као и зато што су се у њима расточиле

друштвене групе засноване на крвном сродству и зајед-

ничком локалном пореклу, што се није десило у иначе

многољуднијим азијским градовима. 
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На другој страни, природно је да Крстић, који се деце-

нијама бавио законодавством архитектонске  баштине,

у својим истраживањима полази и од Међународне по-

веље о конзервацији и рестаурацији споменика и спо-

меничких целина, тзв. Венецијанске повеље из 1964, и

од Конвенције о очувању архитектонске баштине Евро-

пе усвојене у Гренади 1985. године, два документа који

су значили прекретницу у приступу споменичкој баш-

тини.  

Социолошки приступајући архитектонској баштини

Крстић истиче да се суштина његовог истраживања са-

стоји у томе да свака промена архитектонског израза

означава у ствари промену насталу у људским односи-

ма, у друштву или држави. Имам утисак да је Крстић у

свом разумевању архитектонске баштине, као својевре-

мено Виктор Иго, упоредио архитектуру са рукописом,

а градове са књигама. Отуда су градови схваћени као

отисак друштава у простору

(...) Будући да садржај једне енциклопедије није могу-

ће ваљано представити за десетак минута усредсреди-

ћу се само на оне делове књиге који се односе на гра-

дове, тачније на оне делове у којима аутор настоји да

отвори нова или другачија гледишта у односу на градо-

ве и њихов развој. Без претензија да пише историју ар-

хитектуре и историју земаља и народа, аутор није мо-

гао, а ни хтео, да избегне преиспитивање неких увре-

жених тумачења, па и предрасуда  у домаћој и страној

историографији. Његова иновација се, најпре, састоји

у томе што је потиснуо, односно редуковао политичко-

догађајну историју („историју владара и догађаја“), ис-

тичући у први план социјалну историју у спрези са ис-

торијом цивилизација и то, првенствено, материјалних

цивилизација. 

Сажетости ради, осврнућу се само на нека од нових

Крстићевих гледишта о постанку и развоју градова.

Крстић пише да баштина на источној обали Јадрана

сведочи о континуитету хеленских, римских и визан-

тијских градова и представља најдрагоценији фонд јуж-

нословенске урбане баштине. Крстић оцењује да кон-

тинуитет обнављања и опстајања градова на Јадрану,

посебно градитељске баштине везане за Источно рим-

ско царство и Венецију још није целовито проучен. То

градоградитељство, вели Крстић, траје више од миле-

нијума и по томе је јединствено у Европи. Хеленски

градови преузимају искуство Истока, градњи града да-

ли су државни смисао и цивилизацијски концепт. Рим

га је учинио универзалним, као и своју империју. Ви-

зантија му је чувала континуитет кад су замирали гра-

дови у Европи. Венеција га је успешно следила. Зна-

чајно је да су ти градови и данас, великим делом, очу-

вани у изворном издању. Њихово целовито истражива-

ње значило би, тврди Крстић, изванредан допринос ур-

баној историји источног Јадрана, а и Европе. (104). 

Крстића нарочито интересују процеси континуитета и

дисконтинуитета у развоју јужнословенских земаља и

њихове споменичке баштине и, наравно, гледишта дру-

гих аутора о тим процесима. Он закључује да културна

баштина јужнословенских земаља више сведочи о дис-

континуитету него о континуитету њиховог развоја.

Словени који су населили балканске крајеве (од VI до

половине VII века) прихватили су цивилизацију коју су

затекли и потом је следили.  Створили су мале, зависне

државе и установе и својеврсну културну баштину. Ме-

ђутим, уместо да словенске земље и градови наставе

путем економског и културног континуитета, упоредо

с осталим земљама Европе, њихове територије су запо-
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Касније, у оквиру Хабзбуршке монархије у 18. веку,

градска насеља добијају статус слободних краљевских

градова који су грађани тих градова задобили војном

службом, трговином, занатством, новцем. Њихова ор-

ганизацја и њихове институције почивају на повељама

(статутима). Оно што разликује градове (углавном ру-

дарске) Немањића државе (без Приморја) и османске

градове од градова источног Јадрана и градских оп-

штина на Западу јесте чињеница што ови први нису би-

ли аутономне градске општине, нису имали свој статут,

речју нису баштинили традицију античког полиса. С

друге стране градови који су имали градску аутономију

у средњем веку или су, касније,  били слободни кра-

љевски градови су богатији споменичком баштином,

лепши су и сликовитији, њихови тргови су, не ретко

„ентеријери под небеским сводом“. Узимајући као при-

мер таквог града Дубровник можемо парафразирати

реченицу Семјуела Џонсона: „Ономе коме је досадио

Лондон, досадио је живот“ верујући да би Бранислав

Крстић потписао реченицу: „Ономе коме је досадио

Дубровник, досадио је живот“.

У јужнословенским земљама процес модернизације,

који подразумева урбанизацију, индустријализацију и

бирократизацију, касни, модернизација је недовршена,

или је на делу полумодернизација. Баштина градова,

тврди Крстић, показује да „грађанин и грађанска класа

настају са историјским закашњењем; у сјеверозападним

крајевима у XV, XVII i XVIII стољећу, у јадранским гра-

довима раније, у југоисточним у другој половини XIX

стољећа. Грађанске револуције које су обележиле исто-

рију бројних европских држава нису могли остварити

јужнословенски народи, јер су у то вријеме, на југои-

стоку били раја, а на сјеверозападу колонија. Грађанско

друштво које је било у темељу настајања држава већи-

не народа у Европи, није имало услова да се развије;

остало је нејако у односу на етничко или вјерско“ (476-

477).

Крстић је данас један од ретких интелектуалаца у

Србији чије истраживање указује да стварање Југосла-

вије историјски, економски и политички није било

спорно. Он мисли да људи који су водили Југославији

нису били дорасли тој држави, као и да је та земља за-

служила да буде сачувана у изворном сведочењу о

својој прошлости. Ја му се лично у таквим ставовима

придружујем.   

Књига о којој је реч требало је да се појави почетком

1991. године, али је рушење Југославије онемогућило

њено издавање. „Свјестан сам, вели Крстић, да послије

Вуковара, Сарајева, Дубровника и Мостара, као и по-

слије сваког рата, архитектонска баштина трпи нена-

докнадиве промјене јер, и њу руше ’пси рата’. Будући

да припадам генерацији која се борила да антифашизам

побиједи национализам (...) нисам се сматрао позваним

да пишем нове странице. Оне припадају генерацији

чији су представници водили рат. Међутим, вјерујем да

ће сами споменици које сам описао, боље свједочити о

времену него њихове рушевине“. (стр. 11)        

Вероватно ћемо још дуго чекати да неко у нашој среди-

ни напише књигу о споменичкој баштини на простору

јужнословенских земаља. Као што се већ пишу нове на-

ционалне енциклопедије, тако ће се писати и нове књи-

ге  посвећене споменичкој баштини у контексту соп-

ствене националне државе, али и књиге у којима се

врши превредновање, па и митологизација историје, ет-

ноцентричне и ксенофобичне. 

Какву год књигу буде неко написао о споменичкој баш-

тини на простору бивше Југославије, или њених бив-

ших република, неће моћи да заобиђе узорну, садржајно

богату и подстицајну књигу Бранислава Крстића било

да је прихвата или указује на потребу да се неки у њој

исказани ставови релативизују и, понегде, аргумента-

ција појача. 

Једна од поука која се може извући из ове књиге јесте

да се смисао историјског искуства неког града, регио-

на или земље не може разумети без познавања ширег

света, а да се шири свет не може разумети без познава-

ња различитих локалних и регионалних контекста, чији

је део. Исто тако, после читања ове књиге боље ћемо

упознати и разумети своје личне и колективне иденти-

тете, боље схватити многа лица мултикултурализма и

бити спремнији да прихватимо дефанзивни мултикул-

турализам у смислу да  треба себе бранити од другог

али и другог од себе. На крају, схватићемо и да је,

упркос ставовима и пракси националне искључиво-

сти и хомогенизације, град био и биће искуство раз-

лике: етничке, верске, културне и  друштвене.

Бранислав Крстић, аутор књиге

Висока квалификованост претходних говорника дала је

не само исцрпан приказ књиге, него и тумачење погле-

да изнијетих у њој. Тиме је садржај мог иступања

ограничен. Аутору остаје да објасни свој однос према

дјелу. 

Признајем да ми је за изградњу концепта књиге треба-

ло времена. Значајно искуство стекао сам припремајући

израду Плана просторног уређења Југославије, али су

републике, 1969, 1970, неке касније, његову израду ски-

нуле с дневног реда, доносећи одлуке о изради својих

просторних планова. Али стекао сам увјерење да су све

компоненте градитељства на тлу Југославије веома ме-

ђузависне, и просторно и историјски. Истовремено,

схватио сам да истраживање споменика културе може

бити повргнуто критици ако не знамо који су све спо-

меници регистровани. Био сам на дужности која ми је

омогућила да иницирам и спроведем прву инвентари-

зацију регистрованих споменика у свим републикама

по истој методологији. Већ 1976. имали смо испуњене

листове за 6 306 споменика са 16 обиљежја. То је био

капитал који је призивао да буде истражен. 

ПРИКАЗИ
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сем без навођења владара и војних сукоба, сем колико

је било неопходно за тумачење ”неког значајног раз-

добља”. Проф. Вујовић, са искуством које има, видим

да свесрдно подржава овај приступ. 

Нисам хтјео ни да се бавим само познатим подацима о

неком раздобљу. Желио сам да објасним генезу раздоб-

ља, тачније архитектонског израза, али и шта је његово

друштвено-историјско значење. Стекао сам увјерење да

архитектонска баштина изражава одређену цивилиза-

цију односно одређено историјско раздобље друштва.

Концепт који сам поставио тјерао ме је да га оптимал-

но остварим. Да ли сам га остварио, тешко је рећи али

резултати које сам постигао изненадили су ме. Јужни

Словени, током друге половине Средњег вијека, кад

стварају државе и градове, граде и остављају једин-

ствену изворну баштину. Узимам истакнутије примјере:    

–  градове на источној обали Јадрана који су подигну-

ти по градитељским правилима у вријеме римске им-

перије, једини у Европи, кад остали замиру, опстају у

континуитету (иако писани извори њихову градњу чеш-

ће смјештају у XI стољеће) и настављају да се граде у

Средњем, многи и у Новом вијеку, по истим, али сад

обичајним правилима,   –  скромне и сликовите старо-

словенске цркве од Словачке до Охрида (IX до краја XI

ст.), у вријеме кад Словени примају хришћанство, још

неинституционализовано,  –  манастире Немањића и

Деспотовине (друга половина XII до почетка XV ст.)

који стваралачки помирују архитектуру православног

Византа и католичке романике,

– народну архитектура стећака и њихових некропола

(средина XIII до почетка XVI ст.), која нема ни предака

ни сљедбеника,

–  јединствена баштина је и V књига Статута Дубров-

ника из 1272, са 45 капитула, за коју, послије исцрпног

прегледа Статута Vенеције из 1242, Бауоргнунга шваб-

ских земаља из 1564 и не само њих, утврђујем да је

најстарија позната кодификација градитељских и гра-

доградитељских правила у Европи, а која остаје на сна-

зи до почетка XX стољећа.   

Ниједна од ових групација није епизодна појава, јер

свака траје више стољећа и означава не само гради-

тељску појаву, него изражава, сваки пут непогрешно, и

одређено историјско раздобље друштва. 

То је чудесно доба у којем словенски народи успијевају

да се самосвојно културно изразе у политичком и

војном окружењу Византије, Венеције, Аустрије и

Угарске.

На исти начин настојао сам да дефинишем архитекту-

ру и градове постустаничке Србије у другој половини

XIX стољећа и у немогућности да то учиним као што

се то чини код других раздобља, назвао сам ово раз-

добље прелазним, иако то није стручно коректно. 

Нисам могао другачије јер водећи људи управљају

Србијом из »конака«, а доминантан тип насеља је »па-

ланка«; Рјечник хрватског или српског језика, који је

припремио Ђуро Даничић, Загреб 1880-1882, даје гене-

зу ријечи паланка и наводи да значи »варошицу огра-

ђену прошћем или кољем«, и описно, »еине Паланке,

Миттелдинг зwисцхен Дорф унд Стадт«. Професор Ми-

ленковић не избјегава асоцијацију на књигу угледног

аутора о »филозофији паланке« и кад га питам да ли не

претјерује, он одговара: Не, само ти пишеш својим ар-

хитектонско-урбанистичким речником«. 
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Дакле, био сам спреман да напишем књигу о споме-

ничкој баштини као свједочанчанству прошлости. Знао

сам шта нећу. А то је да историјске споменике обра-

ђујем по абецедном реду или као путне водиче, јер би

то било деградирање аутора. Знао сам шта хоћу. А то је

да примјеним први члан највриједнијег међународног

документа о историјским споменицима - Венецијанску

повеље из 1964. Она утврђује да је историјски споме-

ник “свједочанство одређене цивилизације, неког зна-

чајног доба развоја”. Пракса којој сам се бавио подсти-

цала ме је да идем даље. Као архитекта знао сам да ар-

хитектонске грађевине изражавају све потребе људи у

одредјеној цивилизацији, неком значајном историјском

раздобљу, конкретно живот у градовима и селима, ста-

новање, јавни, вјерски, војни, привредни живот. Нисам

могао да нађем објашњење зашто се те исте грађевине,

кад их прогласимо споменицима, издвајају из окруже-

ња у којем су настале и описују као изоловани експо-

нати. У књизи сам их вратио у вријеме и окружење у

којем су настали, увјерен да је изворна баштина вјеро-

достојна грађа и да тек ако смо обухватили представ-

нике свих врста баштине можемо да тумачимо ”одређе-

ну цивилизацију, неко значајно раздобље”. 

Овај приступ ме је учинио ангажованим противником

владајуће праксе заштите споменика културе као

појединачних, за себе издвојених експоната и њеног

свођења на правну заштиту. Професорка Санковић с

правом потврђује да је регистрација и заштита башти-

не провођена парцијално, а не интегрално и из свих

културно-хисторијских раздобља, што је проузрочило

занемарење и  девастацију значајних свједочанстава

претходних друштвено-политичких епоха. 

Двоумио сам  се и око доба које треба да обухватим. Не

дуго, јер је јасно да се ниједно историјско раздобље не

може тумачити а да се не зна претходно. Тако ми је обу-

хват био одеђен – од праисторије до нашег доба. Да бих

прошла раздобља разумјео морао сам се уживити у то

вријеме, схватити тадашњи живот људи, њихове потре-

бе и аспирације, али и могућности. Признајем да ми то

није увијек пошло за руком. 

То су били угаони каменови моје истраживачке грађе-

вине. Она је садржала историјске споменике као ен-

циклопедијске јединице и на основу њих тумачио сам

цивилизације, историјска раздобља, империје, државе,

другим ријечима теме. Тако је израсла тематска енцик-

лопедија. Композиционо, то су биле двије књиге у јед-

ној. Професор Миленковић видјео је у њеним фотогра-

фијама и трећу књигу. Ту оцјену са захвалношћу при-

хватам. 

Знам да је овакав приступ бременит неизвјесностима.

Прва, у вријеме кад нестају институције које би могле

носити овакав подухват да ли појединац има право да

га преузме. Будући да сам у животу три пута пролазио

кроз сличне подухвате, без узора, нисам се двоумио.

Друга, да ли сам био у стању да историјски веома раз-

нолику и често супротстављену прошлост на тлу јуж-

нословенских земаља непристрасно обрадим и да она

тече у међузависном поретку, а не у фрагментима. 

Знам да су обје неизвјесности на испиту времена.

У уводу сам написао да нисам имао интенцију да књи-

га буде ни историја архитектуре, ни историја земаља и

народа. Нисам се, ниједног тренутка, опредијелио да

пратим “историју владара и догађаја”, јер би то про-

тивријечило концепту књиге. То ме је учинило приви-

легованим да два миленија повијести на овом тлу изне-
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Баштина ми је говорила да ни Обреновићи ни Кара-

ђорђевићи нису могли, они сами, бити одговорни што

је Србију њиховог времена тешко дефинисати. Генезу

овог стања, баштина ми је свједочила, треба тражити у

Србији Немањића.   

Захвалан сам професору Миленковићу што потврђује

да је компаративни увид у баштину претходна радња за

израду урбане и архитектонске историје јужнословен-

ских земаља. И на оцјени да непостојање оба прилога

показује негативна лутања у пољу, пре свега, теоријског

разматрања; додао бих и неизрасле праксе. У против-

ном не би нам се могло догодити да, на примјер, Жер-

мен Базен, у свом дјелу Врхунска дјела свјетске умјет-

ности напише да је Венеција »једини западни град који

нам долази непосредно из античког свијета«. А на ис-

тој обали Јадрана таквих градова има, неки и старији

од Венеције, десетак сам их описао. Или, други

примјер. Мамфорд, у познатој књизи Град у хисторији,

истиче да је “Венеција дала нови примјер на пољу ур-

баног планирања. ... Она је све до нашег времена пре-

нијела подјелу на стамбене заједнице које данас опет

оживљавају.” Долази до занимљиве оцјене: “Вене-

цијанци су, сигурно нехотице, пронашли тип града, ос-

нован на диференцијацији и раздвајању урбаних функ-

ција, одвојених прометним путевима и отвореним про-

стором. То је било разграничавање и рајонизација, про-

ведено на рационалан начин.” Међутим, подударност

описа стамбених заједница и подјела урбаних функција

у Венецији, коју даје Мамфорд, са махалама и подјелом

функција у османском граду које сам исцрпно обрадио

очигледна је. Стога није праведно, јер није основано,

рећи да су Венецијанци “пронашли тип града” и то “не-

хотице”. Подударност је разумљива. Урбана структура

Венеције слиједи структуру градова Византије, одно-

сно градова Истока, тако да генеза градова Венеције и

градова Османске империје има заједничка исходишта. 

Читаоци ће на много мјеста у књизи наићи на стања или

оцјене које ће их изненадити – што је и са мном био слу-

чај кад сам их откривао. Међутим, ова стања и оцјене

наткриљава чињеница да су се на тлу јужнословенских

земаља стварали и мијењали државни, војни, вјерски и

културни простори. Индикативно ми је било да башти-

на вишевјековне Хабзбурске и Османске империје

свједочи да су обје биле мултиетничке и у опортуној

мјери мултиконфесионалне и на тај су начин искључи-

ле претпоставке за етничке и вјерске сукобе свог ста-

новништва. Баштина је, дакле, указивала на дуговјеч-

ноост и вриједност мултиетничких, мултикултурних и

привредно јединствених држава. У том смислу, нисам

могао мимоићи чињеницу да, нимало случајно, анти-

фашистичка борба јужнословенских народа ствара Фе-

деративну Југославију у којој успостављају јединстве-

ни државни, привредни и културни простор, а рели-

гиозни своде на лично увјерење појединаца. И кад су

авнојевска начела државе, Уставом 1974, била замјење-

на идеологијом националних држава, отворена је не-

извјесна будућност југословенке федерације.   

Књигу сам посветио драгим пријатељима, првим под-

ржаваоцима и преданим учесницима у овом пројекту,

Ђурђу Бошковићу и Милану Прелогу, уочавајући да се

једном у Београду, другом у Загребу, полако заборавља

име, па нека остану записани на књизи типа енцикло-

педије. Искрену захвалност одајем министру културе

Федерације Босне и Херцеговне господину Гаврилу

Граховцу, искусном издавачу, чија је финасијска под-

ршка обезбиједила да књига буде штампана у оваквој

опреми, као и господину Ивану Панџићу, извршном на-

кладнку, који је са мном бдјео над књигом посљедње

три године и господину Слободану Гавриловићу, који

се, као саиздавач, са истим жаром придружио овом по-

духвату. Угодно сам изненађен присуством г. Небојше

Брадића, министра културе.

Свако од нас, ако то може, у поодмаклим годинама

настоји да измири свој дуг. Истраживачки подухват

који данас предајем јавности сматрао сам својим

стручним дугом и дугом према земљи којој сам био

немјерљиво предан.

Приредила:

мр Марта Вукотић Лазар

ПРИКАЗИ

75И Н Ф О  3 1 - 3 2 / 2 0 1 0

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА


