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Проф. др Мирјана РОТЕР БЛАГОЈЕВИЋ 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ ОЧУВАЊА СТАМБЕНЕ 

АРХИТЕКТУРЕ БЕОГРАДА 19. И 20. ВЕКА КAO 
ОСНОВНОГ НОСИОЦА МАТЕРИЈАЛНОГ И 

НЕМАТЕРИЈАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА И ВРЕДНОСТИ 
ЗАШТИЋЕНИХ АМБИЈЕНАТА ГРАДА 

Резиме 

Процес урбаног планирања и савремене изградње у најстаријим историјским про-
сторима Београда у великој мери занемарује историјски и културни значај, специфичне 
архитектонске и амбијенталне вредности и индивидуални карактер старих градских 
амбијената и стамбених зграда насталих у 19. и првој половини 20. века, које представ-
љају носиоце њиховог историјског карактера и аутентечности.  

Циљ рада јесте да се сагледа данашње стање и последице неусаглашености између 
савремене теорије и препорука у области интегративне заштите, које су прихваћене од 
стране званичних институција, и праксе у области урбане обнове заштићених урбаних 
целина града и очувања старе стамбене архитектуре. 

Савремени третман старих резиденцијалних амбијената града није усклађен с де-
кларативно прихваћеним идејама интегратине конзервације и хумане димензије одр-
живог развоја, те је неопходно критичко вредновање досадашњих приступа њиховом 
очувању, како у урбанистичким плановима и законским актима, тако и у пракси. Ово 
наслеђе чини основну супстанцу већине најзначајнијих заштићених културно-историјс-
ких целина и амбијената Београда и гради њихове особене историјске, културне и амби-
јенталне вредности. 

Крајњи закључак рада је да је у будућности неопходна редефиниција односа према 
очувању материјалних, али, пре свега, нематеријалних вредности историјских амбијена-
та и старе стамбене архитектуре као базичног елемента њихове аутентичности и специ-
фичног карактера.  

Кључне речи: идентитет, аутентичност, нематеријално наслеђе, карактер простора 

Увод 

Савремени приступи очувању и обнови урбаних целина, бар на деклара-
тивном нивоу, наглашавају потребу укључивања идеја и концепата одрживог 
развоја и интегративне заштите у оквиру планова и програма регенерације и 
реконструкције историјских делова савремених градова. Од седамдесетих го-
дина прошлог века, када је концепт одрживог развоја зачет, до данас1, схва-
ћено је да он није утврђено стање хармоније, већ процес промене у коме су ек-
сплоатација ресурса, усмеравање инвестиција, оријентација технолошког раз-
воја и институционалне промене у складу, како са будућим, тако и са садаш-
њим потребама. Идеја одрживости подразумева живот у оквирима економс-
ких и еколошких ресурса, у коме културно, историјско и природно наслеђе по-
                                                 
1   Након међународних конференција о људском окружењу у Стокхолму 1972, о окружењу и раз-

воју у Рио де Женеиру 1992, и Хабитата у Истамбулу 1996, ближе су дефинисани елементи 
очувања окружења и одрживог развоја. Видети: Održivost i grad, 1999; Stanovanje ka III mileni-
jumu, 2001; Preispitivanje pojma održivi razvoj u planiranju, projektovanju i građenju, 2002. 
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стају битан капитал (вредност) сваке заједнице.2 Управо је промена схватања 
шта су ресурси на којима се заснива будићи развој човечанства, довела до 
тога да се, у међународним оквирима, изграђено и културно наслеђе посмат-
рају као значајан потенцијал, који нуди бројне алтернативе и нове стратегије 
за будући развој ширих и локалних заједница.  

Трагање за равнотежом између традиционалног начина живота и данаш-
њих потенцијала, за социјалном правдом, као и размишљање о будућим гене-
рацијама и природном окружењу, удружени са сталном потребом људи да 
сами креирају и унапређују своје окружење и живот у њему, данас представ-
љају вредности које су уткане у бројне теоријске текстове, препоруке и повеље 
везане за одрживи развој и улогу културног наслеђа у савременом свету.3 

Како су током историје теоријски и практични приступи заштити гради-
тељског наслеђа значајно еволуирали4, данас концепт интегративне зашти-
те (integrative protection)5 подразумева да се урбанистичко планирање и заш-
тита градитељског наслеђа не посматрају као неповезани процеси, са раз-
личитим циљевима, већ да се интегришу, и да основни циљ урбане обнове6 
буде како да се најповољније користе постојећи грађевински фонд и урбане 
структуре за садашње и будуће потребе. Када се у међународним повељама7 
говори о интегративној заштити или интегративној конзервацији8, истиче 
се да је њен циљ хуманије окружење. Оно се може постићи усаглашавањем 
конзерваторских захтева и циљева урбанистичког планирања, уз услов да су 
историјски развој, значење, вредности и интереси постојећег историјског тки-
ва изједначени са другим факторма у планирању. Интегративни приступ об-

                                                 
2    Н. Лазаревић Бајец, даје преглед принципа планирања који су у складу са вредносним 

критеријумима који проистичу из концепта одрживог развој. Видети: N. Lazarević Bajec, 
Promene vrednosti i uspostavljanje novog okvira urbanističkog planiranja u Srbiji, 2002, str. 11. 

3    Видети: Јокилето, Новији међународни трендови у заштити културног наслеђа, у: Гласник 
ДКС,   бр. 25 (2001), стр. 11–14; исти, Аспекти аутентичности, у: Гласник ДКС, бр. 26 (2002), 
стр. 11–16; исти, Планирање насеља и конзервација, у: Гласник ДКС, бр. 26 (2002), стр. 21–27; 
исти, Конзервација између праксе и теорије, у: Гласник ДКС, бр. 27 (2003), стр. 9–14; исти, 
Конзервација и развој у историјским урбаним просторима, у: Гласник ДКС, бр. 28 (2004), стр. 
9–14. Вученовић, Урбана и архитектонска конзервација – том 1, 2004. Менковић, Културно 
наслеђе – избор најзначајнијих докумената Савета Европе у области културног наслеђа,  
2004.  

4    Jukilehto, J. A History of Architectural Conservation, 2002. 
5   Интегративна заштита се посматра као део општих интегративних процеса и приступа реви-

тализацији историјских центара. Видети: Kurtović-Folić, Jadrešin-Mulić, Integrativna zaštita gra-
diteljskog nasledja – generator održivog urbanog razvoja – I deo, str. 57, 70. 

6    Под урбаном обновом (urban renewal) се, у терминологији везаној за конзервацију културних 
добара (ICOMOS, 1977), подразумева побољшање општег стања целине или дела града, 
односно обнова и модернизација уз делимичне замене и допуне грађевинског фонда, и 
постизање повољних услова, посебно културних, за живот градске заједнице. За разлику од 
тога, под урбаном реконструкцијом (urban reconstruction) се подразумева нова изградња на 
ослобођеном градском простору. Видети: Вученовић, 2004, стр. 190. 

7   Савет Европе је 1975. г. формулисао Европску повељу о архитектонском наслеђу (European 
Charter of the Architectural Heritage) и Амстердамску декларацију. Видети: Јукилето, Планира-
ње насеља и конзервација, 2002, стр.25–26; исти, Конзервација и развој у историјским 
урбаним просторима, 2004, ст. 11. 

8    Када се користи израз интегративна конзервација (integrative conservation), такође се мисли 
на интегративну заштиту (integrative protection), јер се појам конзервација у контексту 
урбаних целина користи у ширем смислу значења као заштита од пропадања, очување 
(protection, preservation), а не у значењу метода техничке заштите – конзервације (conservation), 
која подразумева очување битних својстава, заштиту од штетних дејстава. (ICOMOS, 1977). 
Видети: Вученовић, 2004, стр. 188, 190. 
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нови историјских урбаних целина подразумева да се деловање у њима посмат-
ра као целовит захват који ће њиховим житељима донети просперитетнију 
егзистенцију, у складу с савременим стандардима и квалитетима живота.9 

Потреба за успостављањем просперитетнијег, хуманијег и здравијег људс-
ког окружења утицала је да се, у оквиру креирања одрживог развоја заједнице, 
посебна пажња посвећује унапређењу стања у историјским деловима градова. 
Потреба за хуманим одрживим развојем нашег окружења упућује нас да по-
клањамо више пажње културној, етичкој и духовној димензији овог процеса. 

Нематеријалне вредности историјских места и значај очувања 
њиховог специфичног карактера и идентитета  
 

Модерни урбанистички развој, нарочито током последњих деценија прош-
лог века, водио је ка стварању униформног изгледа савремених градова, са 
сличним просторним и архитектонским карактеристикама, као последице 
релативно сличних животних и културних навика градских житеља савреме-
ног доба. Процес глобализације савременог друштва је утицао негативно на 
наслеђено ткиво урбаних простора, мењајући њихову традиционалну морфо-
логију и типологију грађевина. Данас углавном можемо да констатујемо бројне 
негативне последице деструктивног деловања процеса урбаног планирања и 
савремене изградње на историјске просторе градова, јер су у прошлости у пр-
ви план истицана економска питања, проблеми земљишне политике и реша-
вања саобраћаја.10 

Из тог разлога су поједини теоретичари архитектуре, још крајем седамде-
сетих година прошлог века истицали неопходност да се редефинише наш од-
нос према питањима: шта је вредно за очување у једном историјском просто-
ру; шта се подразумева под континуитетом традиције, идентитетом, ау-
тохтоношћу, аутентичношћу и непоновљивим карактером места.11 Крис-
тијан Норберг Шулц се залагао да се савремени приступ изградњи у заштиће-
ним просторима заснива на истинском схватању и поштовању постојећег ок-
ружења, природног и грађеног, материјалног и нематеријалног. По њему, гра-
ђењем се ствара један насељени пејзаж, материјализују се и чине видљивим 
духовне и социјалне карактеристике, као и културне и естетске вредности јед-
ног места. Враћањем на теорију архитектонске форме која је у хармонији с ис-
куством прошлости, он формира динамичан концепт, који подразумева креа-
тивно усвајање битних карактеристика места и карактера историјске архи-
тектуре у њима, те њихову реитерпретацију у савременим формама.12 Стара 

                                                 
9   Само савремено деловање у оквиру урбане обнове историјских делова града, у циљу њиховог 

унапређења и асанације, може се поделити на три типа акција: конзервацију – низ заштитних 
поступака чији је циљ заштита од штетних дејстава и одржавање задовољавајућег стања очу-
ваности целина и грађевина од историјског, културног и архитектонског интереса; реста-
урацију – обнављање и успостављање некадашњег стања делова града у којима је промењена 
првобитна намена грађевина или су оне делимично дотрајале, али су очувале основни склоп; и 
преуређење – ослобађање простора, пренамена и нова изградња у деловима града који су оп-
штезапуштени, зграде дотрајале и није предвиђено њихово чување и обнова. Видети: Вучено-
вић, 2004, стр. 197. 

10   Јукилето, Планирање насеља и конзервација, 2002, стр. 23. 
11   Norberg-Schulz, Stanovanje, stanište, urbani prostor, kuća, 1990, str. 42 i 94 
12  Norberg-Schulz, Building in Old Settings as a Problem of Place, in: New Building in Old Settings, 

1978, pp. 12-13. 
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насеља и градови су у пошлости првенствено били места (place) са својим ду-
ховним значењем и историјом, са којима смо могли да се идентификујемо и 
јасно их препознамо по специфичностима њихових грађених форми. Она су 
давала људима који су у њима живели (или данас живе) осећање припадности 
и емоционалне сигурности. Проблем је што савремена архитектонска и урба-
на пракса делове историјских насеља, првенствено, схвата и третира као прос-
торе (space), с аспекта њихових физичких особина. То доводи до негативних 
последица по савремено урбано окружење, али и људе који у њима живе, јер 
због негативног утицаја глобализације савремена насеља губе идентитет и ми 
не можемо да се идентификујемо с њима.  

И други теоретичари архитектуре су сматрали да је историјска архитекту-
ра носилац идентитета савременог града и да гради специфичну меморију ме-
ста, те по мишљењу Чарлса Џенкса: Старо се вреднује не толико ради њега са-
мога, колико као ознака континуитета међу генерацијама и као спој са про-
шлошћу.13 Из тог разлога делове историјских насеља који су сачували трагове 
прошлих времена и специфичности своје традиционалне архитектуре, жите-
љи савремених градова доживљавају као мала хармонична острва у мору сав-
ремене просторне неусаглашености, односно као ретке аутентичне амбијенте 
који нам говоре о специфичном развоју, историји и култури одређених перио-
да и људи који су у њима живели. Када се о њима говори, наглашавају се њи-
хове посебне амбијенталне вредности и препознатљив карактер, њихов карак-
теристични дух (genius loci)14 настао под утицајем поднебља, традиције, али и 
специфичног духа времена (zeitgeist)15 када је простор обликован. Управо ар-
хитектура рефлектује идеје, укусе и културу времена када је настајала, манифе-
стујући у савременом тренутку друштвену еволуцију кроз историјско време.16  

Тумачења теоретичара архитектуре везана за значење и дух места допри-
нела су да се у савременој теорији заштите културне баштине последњих деце-
нија 20. века посебна пажња усмари ка нематеријалном наслеђу. На немате-
ријалне аспекте историјских места се већ 1976. године указује у Препоруци o 
заштити и савременој улози историјских подручја.17 Значајно је да се исто-
ријска насеља и делови градова не посматрају као статична, већ као жива и 
динамична творевина, као изграђена природна средина с грађевинским тки-
вом, функцијама и људима. Она се посматрају у својој укупности, као кохе-
рентна целина чија равнотежа и специфична природа зависе од стапања де-
лова који је чине. То укључује људске активности подједнако као и грађевине, 
организацију простора и околину. Сви вредни елементи, укључујући и људска 
дела, ма колико скромна, имају у односу на целину значај који се не сме зане-
марити.18 Већа пажња се усмерава ка културној различитости и културној 
                                                 
13   Dženks, Jezik postmoderne arhitekture, 1985, st. 88. 
14   Norberg-Šulc, Egzistencija, prostor i arhitektura, 1999, st. 51. 
15   Zeitgeist, дух времена. Видети: Gombrich, In search of cultural history, 2002, pp. 164–167. 
16   Tournikiotis, The historiography of modern architecture, 1999, p. 23. 
17  Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas, UNESCO, 1976. Видети: Јокилето, Конзер-

вација и развој у историјским урбаним просторима, 2004, ст. 10. 
18  Повеље из Буре (донете 1981, 1988. и 1999. године) уводе термин предео – место (place), те се 

историјска подручја посматрају као предели – места са специфичним традиционалним вред-
ностима и нефизичким аспектима, која им дају посебан карактер и вредности.  Документ о 
аутентичности из Наре 1994. године даље појашњава појам аутентичност, упућујићи да 
историјску грађевину треба посматрати као истинско сведочанство културе и традиције коју 
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специфичности, јер је разноврсност култура и наслеђа у данашњем свету не-
замењив извор духовног и интелектуалног богатства целог човечанства. У вези 
с тим, посебно је истакнута веза с општим историјским културним контекстом 
у коме је одређена грађевина настала. Конвенција о заштити нематеријалне 
културне баштине је 2003. године означила неопипљиве традиционалне и 
духовне елементе, односно елементе које заједнице и појединци препознају 
као своју културну баштину (усмене традиције, извођачке уметности, друш-
твене обичаје, ритуале, прославе, знања и праксе у односу на природу и 
универзум и традиционалне занате и сл.), као значајне за очување.19   

Историјска архитектура је уткана у колективно сећање становника града, 
формирано унутар урбаних структура које, према мишљењу Алда Росија пред-
ставља свест о граду и преображава постојећи простор у дело заједнице. Веро-
ватно да нам овај значај историје, као колективног сећања, схваћене као 
односа заједнице са местом и идејом о њему, омогућава или помаже да схва-
тимо значај урбане структуре, њене особености, као и значај архитектуре 
града која педставља форму те особености.20 

Очување историјских урбаних целина и савремени концепт заштите 

Мада се историјска градска језгра савремених градова данас углавном на-
лазе у лошем стању, с оронулим физичким структурама, неодржаваним сло-
бодним просторима и неадекватнoм инфраструктуром, она су, ипак, у значај-
ној мери сачувала бројне трагове свог историјског значења, традиционалних 
функција, обликовних квалитета и духовних вредности. Ови квалитети пред-
стављају добру основу на којој се може изградити друштвено, економски, 
социјално и културолошки пожељан одрживи развој савременог града. 

Савремено очување културног и градитељског наслеђа подразумева да се у 
историјским деловима градова већа пажња посвети коришћењу неког прос-
тора током времена, односно континуитету функција и везама – који поједи-
начне грађевине чине делом урбаног контекста, а не, као што је то у прошлос-
ти најчешће био случај, материјалним остацима грађевина. Поред тога, препо-
ручује се да се интересовање усмери и на оне грађевине које не представљају 
значајна градитељска и уметничка достигнућа. Како се она, најчешће, не 
вреднују као значајна културна добра, угрожен је њихов опстанак, како због 
старости и запуштености, тако и због несхватања њиховог значаја за грађење 
вредности укупног простора. Да би се избегле грешке из прошлости, савреме-
ни приступ одрживом развоју градова се залаже да се акције на пољу урбанис-
тичког планирања градова заснивају на већем познавању и разумевању исто-
рије и значења места, јер се једино на тај начин могу схватити његови потен-
цијали и очувати историјско значење и вредности. 

                                                                                                                                            
она представља. Видети: Burra Charter usvojen nа Генералној скупштини Аустралија 
ИКОМОС-а 1999. Подлога ове повеље су биле претходне верзије из 198.1 и 1988. 
www.icomos.org/australia/burracharter.html. Nara Document on Authenticity, UNESCO, ICOMOS, 
ICCROM, 1994. Јокилето, Конзервација између праксе и теорије, 2003, стр. 10–12. 

19   Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, UNESCO, 2003. Видети: Кон-
венција о заштити нематеријалне културне баштине, 2009. 

20   Rosi, Arhitektura grada, st. 201. 
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Савремени концепт заштите подразумева да историјским просторима ни-
је довољно само сачувати грађевине, већ треба омогућити да се ти простори 
развијају. Али промене треба да буду постепене, да се битне карактеристике 
места очувају. Из тог разлога се сматра да је битна идентификација лимита 
промена, односно постићи усаглашавање конзерваторских захтева и циљева 
урбанистичког планирања, уз услов да су историјски развој, значење, вреднос-
ти и интереси постојећег историјског ткива изједначени с другим факторма у 
планирању. Схвата се неопходност да се историјски делови градова ренови-
рају, што подразумева и увођење модерне архитектуре у историјске амбијен-
те, али под условима да се постојећи контекст, пропорције, форме и размере у 
потпуности поштују, као и да се користе традиционални материјали.21 

Управо је Међународни меморандум за заштиту наслеђа и промовисање 
традиционалне архитектуре у Централној и Источној Европи, донет у ру-
мунском граду Сибиу 2007. године22, унео нове препоруке које редефинишу 
однос према заштити историјских места. У њему је истакнуто да културно 
наслеђе нису само грађевине, већ и израз традиције, занатства и начина жи-
вота. Ради очувања специфичних традиционалних вредности историјских де-
лова градова и архитектуре, препоручују се: минималне интервенције ради 
очувања равнотеже и локалног идентитета; избегавање наметљивих савреме-
них интервенција које су непропорционалне и одударају од стила окружења; 
промовисање одрживе технологије изградње; ограничавање изградње високих 
зграда у близини зона с културним наслеђем, уколико оне мењају изглед ис-
торијског центра; коришћење природних материјала из окружења при обнови 
и изградњи и укључивање локалног становништва и буђење свести јавности о 
вредностима културног наслеђа за економску одрживост, културу и идентитет.  

У савременом добу у великој мери је схваћена одговорност за очување на-
слеђа за будуће генерације, што према савременим препорукама подразумева 
да им се наслеђе проследи у богатој аутентичности. Сваки чин конзервације 
и рестаурације је неминовно и чин промене, тако да аутентичност не треба 
да буде тако интерпретирана да захтева апсолутно очување затеченог 
стања.23 Нови концепт појма аутентичности, који одговара савременом добу, 
подразумева да аутентичност треба да рефлектује комплексност промене кроз 
време, али и садашњост.  

Међутим, савремена употреба нових материјала и конструкција у историј-
ским урбаним просторима често је веома агресивна и наметљива, што не до-
приноси очувању аутентичности и континуитета традиције. Наглашен је дис-
континуитет и историјски амбијенти се фрагментирају, уместо да буду кохе-
рентна целина у којој савремена архитектура поштује историјску.  

  

                                                 
21   Према члану 7 Повеље о архитектонском наслеђу. Видети: Јокилето, Планирање насеља и кон-

зервација, 2002, ст. 23; исти, Конзервација и развој у историјским урбаним просторима, 2004, 
ст. 11. 

22   INTBAU Sibiu Memorandum. Видети: Инфо, бр. 20 (2007), ст. 35. 
23   Мада савремена заштита и даље почива на принципима Венецијанске повеље из 1964. 

године, уочена је потреба да се данас појасне и редефинишу поједини њени елементи. 
Венецијанска декларација INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture 
and Urbanism), донета у Венецији 2006. године Видети: Венецијанска декларација INTBAU, За 
очување споменика културе и целина у 21-ом веку, у: Инфо, бр. 20 (2007), стр. 33–34. 
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Однос према очувању стамбене архитектуре 19. и 20. века у процесу  
обнове историјских амбијената Београда  
 

Бућење свести о потреби редефинисања приступа заштити историјских 
делова Београда и стамбене архитектуре 19. и 20. века у њима је, у овом 
тренутку, неопходно и ургентно, јер се они налазе у изузетно лошем стању 
очуваности и савремена изградња је у великој мери нарушила њихове вред-
ности и аутентичност. Преовладавајући је изразито негативан однос према 
очувању старих стамбених зграда и амбијената насталих у периоду до Другог 
светског рата, а најугроженији су управо градитељски ансамбли и ретки сачу-
вани примери архитектуре настале у периоду пре Првог светског рата. Бришу 
се неки од последњих трагова историјске архитектуре и урбаног развоја поје-
диних важних градских потеза, насталих почетком 20. века на тадашњем обо-
ду вароши, на Славији, источном и западном Врачару и Палилули (Слика 1). 
Ови амбијенти се налазе у оквиру простора који је у Генералном плану Београ-
да 2021. назван Стари Београд.24 На простору око градског рејона, у Дунавс-
ком крају, на Старој Палилули, Грантовцу и Новом селишту, крајем 19. и 
почетком 20. века је била веома интензивна стамбена изградња, током које су 
настале бројне скромне једнопородичне куће и дворишне зграде с више стано-
ва, али и виле богатијих грађана у Крунској, Зориној и Смиљанићевој улици. 
На јужним падинама Врачара настало је насеље Котеж Неимар, а на падина-
ма ка Сави, ван граница градског рејона, Топчидерско брдо и Сењак, с породи-
чним вилама. 

  
СЛИКА 1. –  СТАРЕ ЗГРАДЕ НА ТРГУ СЛАВИЈА (НА ПОТЕЗУ КРАЉА МИЛАНА УЛ. ОД КРАЉА МИЛУТИНА ДО СВЕТОЗАРА  
                        МАРКОВИЋА, ИЗГРАЂЕНЕ ОКО 1900) ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА РУШЕЊЕ 

                                                 
24  Приближно је уоквирен границом градског рејона са почетка 20. вијека. Граница градског ре-

јона утврђена 1906, протезала се од Трошаринске станице на Топчидерском друму, долином 
Мокролушког потока (данас траса ауто-пута кроз Београд), преко Светосавског платоа и има-
ња В. Каленића (данас простор око Каленић пијаце) и правцем Гробљанске улице. Видети: 
Максимовић, Урбанистички развој Београда 1830–1914, 1970, ст. 315.  

     Територија Старог Београда из Генералног плана Београда 2021. дефинише се на приближно 
истој територији – од Дунавског кеја, Дунавском, Ђ. Ђаковића, Цвијићевом, Деспота Стефана, 
Митрополита Петра, Здравка Челара, Старине Новака, Краљице Марије, Булеваром краља 
Александра, Голсвортијевом, Баба Вишњином, Булеваром ослобођења и Булеваром Ф. Депереа 
до обала Саве и Дунава. Видети: Званични сајт Града Београда, Генерални план Београда до 
2021, усвојен септ. 2003: www.beograd.rs  или Заводa за заштиту споменика културе града 
Београда: www.belgradeheritage.com   
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Укупан простор Старог Београда је Генералним планом проглашен за под-
ручје опште обнове, а у оквиру њега су издвојене претходно заштићене нај-
значајније културно-историјске целине, које се третирају као подручја интег-
ративне конзервације.25 Дефинисање целог простора Старог Београда као 
подручја опште обнове требало је да обезбеди очување целовитости сачуваног 
градитељског наслеђа, а самим тим и споменичких вредности и аутентично-
сти историјског језгра града. Очувана историјска архитектура је требало да 
буде интегришући фактор који преноси искуства и значења традиционалног 
поимања градитељства на савремено доба и чува особености и специфичне 
вредности појединих делова града, које их издвајају у односу на целину.  

  
СЛИКА 2. –  СТАМБЕНА ЗГРАДА У ТАКОВСКОЈ УЛ. 35, ИЗГРАЂЕНА ОКО 1900, ПОРУШЕНА РАДИ ИЗГРАДЊЕ    
                        ВИШЕСПРАТНИЦЕ 

И поред тога што је Генералним планом предвиђен целовит приступ очу-
вању градитељског наслеђа у историјским деловима града, који подразумева 
задржавање доминантне стамбене намене и наслеђеног грађевинског фонда, 
као једног од најбитнијих елемената аутентичности карактеристичних резиде-
нцијалних делова града (Дунавског краја, Копитареве градине, Крунске, Сми-
љанићеве, Кнегиње Зорке и других улица источног и западног Врачара, али и 
Дедиња и Сењака), сведоци смо да су код њих, због неадекватног приступа 
савременој изградњи, који не поштује препоруке и идеје промовисане у плану, 
у великој мери нарушене традиционалне вредности, просторни односи, насле-
ђена физиономија и специфичан дух ових амбијената. Старе стембене зграде 
се углавном не обнављају и не модернизују, већ се руше, тако да се губе бројни 
карактеристични облици становања, типови и обликовне карактеристике, ко-
ји су им давали традиционални изглед, архитектонску и историјску вредност. 
Бројни вредни примери приземних породичних кућа (на Савинцу, Грантовцу 
и Старој Палилули) су бесповратно изгубљени јер није схваћена њихова исто-
                                                 
25   У оквиру подручја опште обнове сконцентрисана је већина до сада проглашених 

појединачних споменика културе и просторних културно-историјских целина (Копитерева 
градина и Скадарлија). У оквиру подручја интегративне конзервације су најзначајније 
просторне културно-историјске целине (Кнез-Михаилова улица, простор око Доситејевог лицеја 
и Косанчићев венац). Видети: www.belgradeheritage.com/mapa_2.html  
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ријска, архитектонска и амбијентална вредност. (Слика 2) Уколико се ове згра-
де и задржавају, јер се налазе у заштићеним целинама, оне се неадекватно 
ремодулирају, непропорционално и неусаглашено надграђују и дограђују, тако 
да губе све своје изворне архитектонске карактеристике и вредности (што је 
сличај са приземним кућама на углу Господар Јованове и Вишњићеве ул. и 
Симине и Добрачине ул.)26 ( Слика 3). 

  
СЛИКА 3. – НЕАДЕКВАТНА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОРОДИЧНИХ КУЋА ИЗГРАЂЕНИХ ОКО 1900. НА УГЛУ  
                       ГОСПОДАР ЈОВАНОВЕ И ВИШЊИЋЕВЕ УЛ. И СИМИНЕ И ДОБАРАЧИНЕ УЛ. 

Заједно са зградама нестаје и нематеријална културна баштина, карактер 
и однос према коришћењу простора, који су им давали посебне амбијенталне 
вредности. Губи се њихов основни квалитет везан за преовладавајућу стамбену 
намену и становнике који су их настањивали. У овим деловима града драстич-
но се мења структура становништва и стари житељи који су чували и преноси-
ли меморију ових амбијената их напуштају. Нестају нематеријални аспекти 
традиције и вредности историјских делова града, садржани у њиховој хуманој 
атмосфери и присним социјалним односима између различитих категорија жи-
теља, што је чинило њихов специфичан аутентичан дух, посебно карактерис-
тичан за Дорћол, Стару Палилулу, Савинац и Чубуру. Данас је особени дух ов-
их амбијената, који су неговали и одржавали у животу њихови житељи, у пот-
пуности изгубљени, а с њим и идентитет уграђен у колективну меморију града.  

                                                 
26   Измене и допуне Генералног плана Београда 2021, фаза 2, донете 31. дец. 2009. (Службени 

лист града Београда бр. 63-3, www.beograd.rs ) предвиделе су повећање реконструкција 
најважнијих градских улица и у подручјима која улазе у састав Централне зоне. Предвиђа се 
трансформација блокова ниже густине, са слабијим фондом, у блокове нове изградње већих 
густина, што ће свакако још више допринети нарушавању просторних и архитектонских 
вредности историјских делова града. 
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Један од основних разлога нестајања старих стамбених зграда је у томе 
што су оне углавном у лошем стању, малих су стамбених капацитета и недово-
љно су опремљене инфраструктуром, те захтевају велика улагања код обнове, 
асанације и прилагођавања савременим стандардима, што стари власници, 
најчешће лоших материјалних могићности, не могу да обезбеде. Како је 
недовољно схваћена и валоризована њихова вредност, градске институције не 
улажу у њихову обнову и одржавање, а приватни инвеститори нису заинтере-
совани за обнову и адаптацију у старим капацитетима, већ за реконструкцију 
парцела и изградњу нових знатно виших и већих зграда. Мали број ових амби-
јената и старих зграда проглашен је за споменике културе. Само 43 зграде из 
периода до 1914. г. су проглашене за споменике културе (3 имају изузетан зна-
чај, а 11 велики значај), док претходну заштиту ужива 10 зграда. Подручје 
Стари Београд је у поступку проглашења за културно добро, а амбијенталне 
целине, Смиљанићева улица, Крунска улица, Врачарски плато, Професорска 
колонија, Котеж Неимар, Сењак, Топчидерско брдо и Дедиње су у категорији 
добара која уживају претходну заштиту.27 Међутим, оне су веома важан чини-
лац укупне физичке структуре Старог Београда, јер представљају њен најста-
рији део, настао у периоду када је град доживео трансформацију у савремени 
европски град и значајно проширио своју територију. Малобројне до данас 
сачуване зграде, пружају вредне податке за разумевање друштвених, економ-
ских и културних прилика тога доба, као и схватање начина живота градских 
житеља. Мада већина ових зграда нема изразите обликовне вредности, оне 
имају значајну историјску и социолошку вредност, јер сведоче о појави и 
формирању појединих врста становања, које су у појединим деловима града у 
континуитету сачуване до данашњих дана. Оне осликавају начин живота по-
јединих категорија становника и њихова естетска схватања, те су основни 
елемент аутентичности старих резиденцијалних делова града. Поред тога, оне 
су истинско сведочанство неговања старих традиционалних вредности и дос-
тигнутих нових културних вредности карактеристичних за период пред Први 
светски рат, као и у периоду између два рата. Њиховим нестанком неповрат-
но се губе материјални докази изворне структуре и изгледа појединих делова 
града (Дорћола, Старе Палилуле, Грантовца, Новог селишта, као и Сењака, 
Топчидерског брда и Дедиња). Фрагментарним чувањем само појединих 
историјски или архитектонски вредних зграда у овим амбијентима, губи се 
њихова историјска, просторна и обликовна целовитост. Такође се значајно 
умањује и вредност сачуваних примера, јер се њихова вредност, у великој ме-
ри, заснива управо на томе што су део одређене историјске целине.  

Старе стамбене целине с приземним и једноспратним породичним кућама 
и вилама, посебно угрожава изузетно висока спратност која се дозвољава код 
изградње нових зграда (са пет-шест спратова) и велики прописани степен 

                                                 
27 Мали број ових амбијената и старих зграда проглашен је за споменике културе. Укупно 43 

зграда из периода до 1914. г. је проглашено за споменике културе (3 имају изузетан значај, а 
11 велики значај). 10 зграда ужива претходну заштиту. Подручје Стари Београд је у поступку 
проглашења за културно добро, а амбијенталне целине, Сиљанићева улица, Крунска улица, 
Врачарски плато, Професорска колонија, Котеж Неимар, Сењак, Топчидерско брдо и Дедиње 
су у категорији добара која уживају претходну заштиту. Видети: Завод за затиту споменика 
културе града Београда, Културна добра, приказ заштићених целина града Београда: 
www.belgradeheritage.com  
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изграђености парцела, који су у изразитој диспропорцији с наслеђеним грађе-
ним ткивом.28 Ови елементи, уз уништавање зеленила, које је битан чинилац 
њихове традиционалне амбијенталне вредности, озбиљно девастирају укупне, 
нематеријалне, природне и грађене, вредности ових целина (што је данас по-
себно случај у појединим улицама источног и западног Врачара, Палилуле, 
Сењака, Топчидерског брда и сл.).  

  
СЛИКА 4. – НАДОГРАДЊА СТАМБЕНЕ ВИШЕСПРАТНИЦЕ ИЗ ПЕРИОДА ПРЕ 1941, КОЈОМ ЈЕ ЈОШ ВИШЕ НАГЛАШЕНА  
                       ВИСИНСКА НЕУЈЕДНАЧЕНОСТ СТАРИХ ЗГРАДА НА ПОТЕЗУ КРАЉА ПЕТРА УЛ. НАСПРАМ САБОРНЕ ЦРКВЕ И  
                       НАРУШЕНА ИСТОРИЈСКА СИЛУЕТА САВСКЕ ПАДИНЕ 

Један од битних елемената који нарушава аутентичност и вредност ста-
рих градских амбијената је негативан однос нових грађених структура и њи-
хових градитеља према историјском значењу, карактеру, наслеђеним функци-
јама, урбаној матрици, односима у простору, сразмерама и визурама (Слика 
4). Савремена униформност стамбених структура и типова просторне органи-
зације, заснованих углавном на концепту вишепородичног становања, прена-
глашеној употреби скупих и вештачких савремених материјала и маниристи-
чком понављању појединих устаљених форми (дубоких надстреха, полукруж-
них избачених еркера и сл.), утицала је да стари историјски делови града све 
више личе један на други и да су у потпуности изгубили своју историјску пре-
познатљивост (што је посебно изражено у историјским амбијентима као што 
су Дорћол, Врачарски плато, Крунска и Смиљанићева улица, Котеж Неимар, 
Сењак и Топчидерско брдо) (Слика 5). 

Посебно значајан чинилац који мења карактер и нарушава нематеријалне 
вредности старих резиденцијалних амбијената града је промена намена при-
земља и сутерена, али често и целих зграда, у ужем и ширем градском центру, 
које губе своју историјску стамбену намену и добијају пословне, трговачке и 
угоститељске садржаје. На тај начин традиционални стамбени амбијенти губе 
своја основна својства и историјско значење и постају пословне или угости-
                                                 
28  Питање је у којој мери се поштују услови изградње прописани у већ поменутим Изменама и до-

пунама Генералног плана Београда 2021, фаза 2 (донете 31.дец. 2009), који садрже прецизне 
и задовољавајуће параметре изградње за историјске делове града (Службени лист града 
Београда бр.63-3, www.beograd.rs). 
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тељске четврти или улице.29 Губитак изворне пословно-стамбене намене код 
већине старих трговачких кућа у Кнез Михиловој улици30 довео је до тога да су 
поједине од ових зграда данас напуштене због економских проблема власника 
и нерешеног статуса, што нарушава укупне амбијенталне вредности овог нај-
значајнијег заштићеног амбијента града (Слика 6). 

  
СЛИКА 5. –  САВРЕМЕНА НЕАДЕКВАТНА НАДОГРАДЊА  
                        ПОРОДИЧНЕ ВИЛЕ С ПОЧЕТКА 20. ВЕКА НА      
                        УГЛУ КРУНСКЕ И ЗОРИНЕ УЛ.  

 

СЛИКА 6. – КУЋА ЈУЛКЕ ГАРАШАНИН, КНЕЗ МИХАИЛОВА  
                       43, ИЗГРАЂЕНА ОКО 1876–70, КОЈА ЈЕ  
                       ТОКОМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ ДОБИЛА  
                       ТРГОВАЧКУ НАМЕНУ И ДАНАС ЈЕ ВАН                
                       ФУНКЦИЈЕ, КАО И ДВЕ СУСЕДНЕ ЗДРАДЕ 

Да би се превазишла монотонија и униформност архитектуре градских 
амбијената, која све више преовладава простором Старог Београда, неопход-
но је очување особеног историјског идентитета појединих делова града, очува-
ње старих стамбених зграда из 19. и 20. века, задржавање често и неусклађе-
них односа између њих, јер то доприноси сликовитости историјских амбијена-
та. Посебно је важно неговање различитих историјских облика становања у 
граду (скромних и реперезентативних, једнопородичних и вишепородичних, 
приземних и спратних, на регулацији улице и у унутрашњовти дворишта и 
сл.), њихова адаптација31 или реитерпретација у савременој архитектури, ка-
ко би се савременим корисницима пружила разноврснија понуда стамбених 
структура и обезбедио суживот становника различитих категорија у историј-
ским градским четвртима. 
                                                 
29  На Цветном тргу и у Страхињића бана улици потпуно је изгубљено традиционално значење и 

историјски карактер простора. 
30  Као што је случај са зградама у Кнез Михаиловој улици бр. 41–45, које су у унутрашњости по-

везане и адаптиране за потребе предузећа Робне куће Београд. 
31  Београд може да следи примере других европских градова, као што је Будимпешта, у којој су 

две стамбене градске четврти Ferencváros i Jézsefváros, након 1998. обновљене, а старе стам-
бене зграде адаптиране за потребе различитих врста становања, од социјалног до луксузног. 
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За очување континуитета значења и складних односа у историјским амби-
јентима града неопходно је поштовање наслеђеног грађеног ткива и простор-
них односа, кроз доминантно обнављање и модернизовање постојећих зграда, 
њихово пажљивије прилагођавање савременим потребама и стандардима, уз 
минималну савремену доградњу појединих делова, али у складу с целином. Ус-
аглашеном надоградњом старих зграда и умереном новом изградњом у унут-
рашњости парцеле и блока, уз обавезно поштовање историјски формираних 
просторних односа, визура и потребе градских житеља за слободним просто-
ром и природним окружењем, наставио би се континуитет регенерације (про-
мена, обнављања и осавремењавања) урбаног ткива града, као живог организ-
ма. Очување традиције требало би обезбедити кроз њену суштинску реинте-
претацију у савременим структурама, а не само кроз формалистичко повр-
шинско аплицирање традиционалних и стилских облика на модерне структу-
ре или кроз неспретну имитацију историјске стилске архитектуре.  
 

Закључак 
 

Нови концепти заштите и обнове историјских амбијената Београда и уна-
пређење савремене изградње у њима, као један од првих, неоходних предус-
лова подразумева, не само формално, већ и суштинско, прихватање идеја и 
препорука које су садржане у међународним документима и повељама веза-
ним за очување културне баштине, одрживи развој и интегративну заштиту 
градитељског наслеђа.  

Важан предуслов је и редефинисање односа према валоризацији култур-
ног и градитељског наслеђа 19. и 20. века, односно успостаљавање нове мето-
дологије вредновања, која ће обухватати на само материјални, већ и немате-
ријалне аспект; не само поједина изузетно вредна уметничка дела, већ укупну 
грађену структуру. Неопходно је дефинисање специфичних вредности за 
делове града чији грађевински фонд нема изузетне или велике архитектонске 
и уметничке вредности. Ова архитектура се не може посматрати кроз призму 
данашњих мерила, већ у односу на друштвени, економски и културни кон-
текст времена у ком је настала. Циљ заштите градитељске баштине треба да 
буде што целовитије и објективније вредновање сваког индивидуалног дела, 
као израза одређеног времена, али и истицање улоге коју оно има у грађењу 
укупне слике развоја и идентитета појединих делова града. Из тог разлога 
неопходно је да се цела територија Старог Београда (чије границе такође тре-
ба да буду предмет новог разматрања, у циљу квалитетнијег дефинисања и 
проширења), као и већина старих зграда изграђених у периоду до прве 
половине 20. века (посебно оне изграђене до 1914. године) појединачно про-
гласе за споменике културе. Такође, у већој мери треба усмерити пажњу и ка 
унапређењу методологије евидентирања, вредновања и заштите архитектуре 
новијег доба, на едукацију стручњака и продубљенију сарадњу с академским 
институцијама. 

Усавршавање законске регулативе у циљу поштовања позитивних елеме-
ната Генералног плана Београда 2021. је, такође, неопходно, као и измена и по-
бољшавање оних одредби плана које негативно утичу на очување историјских 
градских амбијената. Требало би дефинисати прописе који ће захтевати оба-
везну сарадње између општинских и градских органа задужених за изградњу 
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и службе заштите, односно доношење строжијих услова савремене изградње 
на целом подручју Старог Београда, посматраног као кохерентне целине,32 на 
којој би се савремене интервенције усмеравале и контролисале од стране јед-
ног стручног тела, које би било одговорно за укупни историјски грађевински 
фонд града и старе амбијенталне целине. Генерални и детаљни планови морају 
бити у већој мери међусобно усаглашени, а посебно је значајно да се поједи-
начне парцеле, потези и групације третирају у односу на непосредно, али и 
укупно, грађено ткиво, односно да се сагледају утицаји нове изградње на ближе 
и даље визуре, као и историјску силуету града и његових најзначајнијих делова.  

Такође је неопходно, ако не и најзначајније, унапређење едукације, како 
професионалаца, оних који граде или оних који раде у општинским и градским 
службама и задужени су за прописивање услова изградње у историјским 
амбијентима, тако и самих грађана, о вредностима старих амбијената и знача-
ју очувања њихове аутентичности и историјске архитектуре. Веће укључивање 
ванинституционалних организација и грађана у одлучивање о променама у ис-
торијским просторима, такође је један од предуслова на ком инсистирају и све 
савремене међународне повеље које се односе на очување културне баштине.  
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PRESENCE AND FUTURE OF THE PRESERVATION OF THE HOUSING ARCHITECTURE 
OF BELGRADE IN 19th AND 20th CENTURY, AS BASIC HOLDER OF THE IDENTITY AND 

VALUES OF HISTORICAL AMBIENTS OF THE CITY 
 

Theoretical approach to the architectural heritage protection has been considerably evol-
ved in the last decades of 20th and the beginning of 21st century, and the contemporary 
preservation of cultural and architectural heritage implies that in historical parts of the city 
the attention is not only paid to restoration of old buildings, but as well the preservation of in-
tangible heritage, i.e. reaffirmation of the use of some space or buildings over the time, conti-
nuity of the functions and the connections that making the individual buildings to become the 
part of urban context.   

Therefore, within the current international charters it is recommended to change the his-
torical area perception, and also to focus our attention on those buildings that don`t represent 
the significant architectural and artistic achievements. Since, they are not always valued as 
the significant cultural-historical properties; their survival is threatened, both because of age 
and neglect, as well as because of incomprehension of their significance for the building of the 
outstanding heritage for total area.     

Basic methodological approach that will be implemented in this paper is a critical compa-
rative analysis and valorisation of the relations between the contemporary assumptions and 
the recommendations about the protection and rehabilitation of cultural-historical ensembles 
of the historical cities in the context of sustainable development and existing urban develop-
ment plans, regulations and the implementation carried out in Belgrade, which are paradigm 
of a general approach to urban renewal of cities in Serbia today.   

Unfortunately, in general, it may be concluded that the negative consequences of destruc-
tive effects of the urban planning process and modern construction on the oldest historical 
areas of Belgrade, because economic issues and the necessity for modern construction works 
are mostly put in the foreground, ignoring the historical and cultural significance, specific arc-
hitectural and ambient values and the significance of certain districts of the city and residen-
tial buildings built in 19th and in the first half of 20th century.  

Basic contribution of this paper is a critical study of the actual possibility for the preser-
vation of residential architecture from 19th and 20th century within protected historic ambient 
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ensembles of Belgrade, with respect to their poor condition and many contemporary inter-
ventions that have already violated their authenticity and destroyed basic intangible values. 
Accordingly, it is necessary to rationalize the approaches and measures that will provide the 
improvement of general situation of the individual historical parts of the city, their moderniza-
tion with partial replacements and supply to building fund, and the achievement of favourable 
conditions for the lives of citizens, but as well redefining the relations towards preservation of 
tangible and intangible values of the residential architecture from 19th and 20th century.  

In the context of contemporary approach to the protection and urban renewal of historic 
area and sustainable development, architectural heritage in the urban ensembles present an 
important non-renewable resource, having a significant cultural and economic potential. But, 
it as well requires the change of the relations towards many visual elements – visors, silhoue-
tte of the city, urban landscape and other elements that must be observed in the context of the 
city ensemble, and not in the context of isolated protected ambient.  

Key words: identity, authenticity, intangible heritage, character of the space 




