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Бранка ШЕКАРИЋ, Сања КЕСИЋ–РИСТИЋ 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ - БЕОГРАД 
 
 

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ИЗМЕЂУ ГЛОБАЛНИХ И 
ЛОКАЛНИХ ПРОМЕНА 

 
Апстракт 

Први део рада посвећен је увођењу теме глобалних промена у област савремене ко-
нзервације, негативним утицајима глобалних промена на културно и природно наслеђе 
и конзерваторским стратегијама које међународни конзерваторски покрет развија у 
циљу очувања културних и природних ресурса. 

У другом делу рада аутори се баве поређењем односа светске заштите у третирању 
овог проблема са ситуацијом у локалној конзерваторској пракси, уз осврт на теоријски 
и практични приступ решавању појединачних случајева. У закључку дају се сугестије 
за укључивање глобалних промена као нове врсте ризика међу остале факторе ризика 
који прете културном и природном наслеђу у локалној средини и предлажу смернице 
будућих конзерваторских стратегија за очување културног и природног наслеђа у ново-
насталим условима. 

Глобалне промене и културно наслеђе  
Према Светској метеоролошкој организацији глобалне промене су проме-

не у неорганском и органском свету, као и у човековој активности у друштву 
у целини, које настају као последица деловања климатских промена.1 Иако се 
глобалне промене, пре свега, односе на економске и друштвене промене, и 
обухватају и промене проузроковане порастом становништва, миграцијама, 
повећаном урбанизацијом, загађењем, итд,2 најчешће се под овим термином 
подразумевају само климатске промене. Први званичан датум који се узима 
као почетак третирања климатских промена у интернационалном оквиру ве-
зује се за доношење Конвенције о климатским променама Уједињених нација 
1992. године.3 У област савремене конзервације тема глобалних промена уво-
ђена је постепено, у различитим контекстима, пре свега у стратегијама за оч-
ување животне средине и природних ресурса. Међутим, питање утицаја гло-
балних промена на културна и природна добра озбиљније је покренуто тек 
скретањем пажње на последице које ове промене врше на добра уписана на 
UNESCO-ву Листу Светске баштине. На 29. заседању Комитета за Светску 
баштину 2005. године у Јужној Африци, четири природна добра, са различи-
тих континената, предложена су за упис на Листу Светске баштине у опасно-
сти, управо због њихове угрожености климатским променама.4 Тим поводом, 
Комитет је од UNESCO-вог Центра за Светску баштину затражио да, у сарадњи 
са саветодавним телима (IUCN-ом, ICOMOS-ом и ICCROM-ом), заинтересован-
им државама-чланицама и свима онима који су скренули пажњу Комитета на 
овај проблем, оформе радну групу која ће размотрити утицаје промене климе 

                                                 
1 World Meteorological Organization (WMO): http://www.wmo.int 
2 http://www.waterunifies.com 
3 United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCС (http://unfccc.int) 
4 The 29th Session of the World Heritage Committee, Durban 2005, Decision 29 COM 7B.a  (http://whc. 

unesco.org) 



 202 

на добра Светске баштине. Комитет је донео ову одлуку закључивши да „ути-
цаји промене климе имају негативно дејство на многа добра Светске баштине, 
како природна тако и културна, а вероватно је да ће у годинама које тек долазе 
имати утицаја на још већи број добара“.  

У овом анексу изнет је став да процена утицаја промене климе на култур-
на добра Светске баштине треба да узме у обзир сложене интеракције унутар 
и између природних, културних и друштвених система. Констатовано је да су  
директним физичким последицама подједнако изложена непокретна и по-
кретна културна добра. Као разлози за то, наводе се: измењени хидролошки, 
хемијски и билошки процеси у земљишту, повећан степен влажности, учеста-
ле појаве поплава, повећан развој микроорганизама у грађевинским матери-
јалима органског порекла, појачано UV зрачење, различите врсте ерозија, 
временске непогоде попут разорних тропских олуја, и много тога другог. 

Посебно је истакнуто да се климатске промене никако не могу посматра-
ти издвојено од промена у друштву и промена у понашању, демографских 
промена, промена друштвених вредности и промена у планирању коришће-
ња земљишта, као и свих осталих промена које се такође суочавају са утица-
јима климатских промена.  

У одељку који се бави потенцијалним утицајима климатских промена на 
културна добра, анализира се неколико добара са Листе Светске баштине: у 
области Јукон у Канади, у Великој Британији, пре свега у Лондону (Вестмин-
стерска палата и опатија, црква Св. Маргарете, Тауер) као и у Мауританији 
(Шангети џамија), који према мишљењу стручњака већ трпе негативне по-
следице ове врсте ризика. 

Не смемо заборавити да се у актуелној терминологији Светске баштине, 
културно наслеђе веома широко дефинише, као и да сваки појединачни спо-
меник укључује своје урбано или рурално окружење, што подразумева да ди-
намика тако схваћеног простора није само изложена  климатским промена-
ма, већ им такође и доприноси.   

Веома је значајно што је експертска група нагласила да ће климатске про-
мене и социо-економске, као резултат климатских, потенцијално имати мно-
го већи утицај на конзервацију културног наслеђа него што би то имале саме 
климатске промене. Такође је препозната међусобна повезаност физичких и 
друштвених утицаја климатских промена и она се манифестује на два начи-
на: први се испољава кроз физичко оштећење културног добра, а други кроз 
утицаје на друштвене структуре и заједнице које брину о одржавању и очува-
њу културних добара.  

По карактеру и својој суштини културно наслеђе је, заправо, веома тесно 
повезано са климом, односно локалним климатским условима у којима је на-
стало. Стога је веома логично што је стање и опстанак културног добра у дире-
ктној вези са климатским условима. 

У контексту наведених сложених интеракција, неопходно је било дефини-
сати индикаторе како би се проценио целокупни утицај климе на културно 
наслеђе. Чињеница је да се неке климатске промене могу окарактерисати као 
незнатне и  да се одвијају током јако дугих временских периода, док су неке 
друге екстремне и догоде се у кратком временском интервалу, па самим тим 
представљају већу опасност за опстанак наслеђа.   
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У настојању да се добију адекватни одговори за ову врсту проблема,  ид-
ентификовани су највећи ризици и утицаји које глобалне климатске промене 
могу имати на културно наслеђе. У климатске индикаторе убројани су: проме-
на атмосферске влаге, промена температуре, подизање нивоа мора, ветар, 
дезертификација, заједничко дејство климе и загађења и, на крају, клима и 
биолошке последице. Сваки од ових индикатора представљен је групом спе-
цифичних ризика, односно, њиховим физичким, друштвеним и културним 
дејством на културно наслеђе.5  

На крају, занимљиво је указати на резултате анкете коју је Центар за 
Светску баштину спровео 2005. године, ради процене размере и природе ути-
цаја климатских промена на добра Светске баштине. Од 83 земље, које су уч-
ествовале у анкети, 72% потврдило је присуство утицаја климатских промена 
на њихово наслеђе; 46 земаља је поменуло да већ примењују одређене мере, 
које се углавном своде на мониторинг ових утицаја; 39 земаља је потврдило 
да се обављају одређена истраживања; 49 земаља наводи да је обезбедило по-
литичку подршку у суочавању са проблемом климатских промена, највише 
кроз акције подизања свести; 71 земља изјавила да је заинтересована за уче-
шће у програмима и иницијативама везаним за утицај климатских промена, 
док је 50 земаља предложило добра која могу да послуже као пилот пројекти. 
Од 878 добара на Листи Светске баштине, за 125 наведено је да су угрожена 
климатским променама, од тога 79 природних и комбинованих, а 46 култур-
них добара, од тога 4 културна пејзажа.    

На 31. заседању Комитета, јуна 2007,6 разматран је нацрт Програмског до-
кумента о утицајима климатских промена на добра Светске баштине, ко-
ји је коначно усвојен на 16. Генералној скупштини UNESCO-а, одржаној окто-
бра исте године.7 Овај документ првенствено је усмерен на процес доношења 
одлука које треба да буду у синергији са другим међународним конвенцијама 
и препорукама, да указују на потребе за истраживањем, да се баве правним 
питањима и алтернативним механизмима. Што се тиче свих других питања 
која се баве утицајима климатских промена на добра Светске баштине, њихо-
вим предвиђањем и управљањем, као и стратегијом за помоћ државама чла-
ницама у примени одговорајућих мера за превентивне и корективне актив-
ности и сарадњу у размени искустава и знања, UNESCO препоручује консул-
товање публикације из маја 2007, засноване на документу експертске групе 
из марта 2006, под називом Климатска промена и Светска баштина.8  

У интернационалном контексту, веома значајан допринос теми утицаја 
климатских промена на културно наслеђе дао је ICOMOS, Међународни савет 
за споменике и споменичка места, на радионици Утицај климатских проме-
на на културно наслеђе, која је одржана у Њу Делхију 22. маја 2007. године. 
Том приликом донета је резолуција којом је идентификован проблем и препо-
                                                 
5 Idem. 
6 The 31st Session of the World Heritage Committee, New Zealand 2007, Decision 31 COM 7.1 (http:// 

whc.unesco.org/en/session/31COM/documents) 
7 The 16th General Assembly of States Parties, UNESCO HQ, Paris 2007; Policy Document on the Impacts 

of Climate Change on World Heritage Properties (http://whc.unesco.org/en/CC-policy-document) 
8 Climate Change and World Heritage, Report on predicting and managing the impacts of climate chan-

ge on World Heritage and Strategy to assist States Parties to implement appropriate management res-
ponses, World Heritage Reports 22 (2007) 
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зната потреба за тражењем што ефикаснијег одовора за очување културног на-
слеђа од последица које настају  као резултат убрзаних климатских промена.9 

Научни савет ICOMOS-а, на симпозијуму посвећеном Културном нас-
леђу и глобалним климатским променама, одржаном 7. октобра 2007. у Пре-
торији, донео је препоруке које обухватају не само утицаје климатских проме-
на на одређене врсте културних добара, већ и утицаје на културни туризам, 
нематеријално наслеђе, културни пејзаж, споменичке целине, итд.10 Струч-
њаци ICOMOS-а закључују да у случајевима где губитак ресурса културног 
наслеђа не може да буде спречен или ублажен, његов карактер се, заправо, 
трансформише из материјалног у нематеријално наслеђе. Споменичка или 
природна својства добара, документована пре него што су уништена, постају 
културна сећања, меморије, и у том смислу интерпретација добара на које ут-
иче промена климе не може да се ограничи само на информације о конзерва-
цији, већ мора такође да покуша да одговори на питања зашто је до униште-
ња дошло. Свеобухватни распон деструкција и претњи које сада изазивају 
глобалне климатске промене на културним добрима треба да се анализира и 
одреде приоритети како би се утврдило који споменици и споменичке целине 
могу у потпуности да буду сачувани или заштићени, односно, код којих треба 
да се изврши комплетно документовање стања и археолошко спашавање јер 
је очигледно да ће многи споменици бити заувек изгубљени. Дефинисање ни-
воа „рањивости“ једног споменика или споменичке целине треба да постане 
део прироритетног конзерваторског рада на превентивној заштити. Дефини-
сање онога што ће бити под утицајем климатских промена омогућиће да се 
донесе исправна одлука – шта спасити. До сада је већина активности у овој 
области обављана ad hoc, уместо да буде заснована на холистичком разуме-
вању степена, природе и локације места које је под утицајем промена. Нарав-
но, као и увек, мултидисциплинарна сарадња, може да повећа ефикасност. 
Сада, поставља се питање, да ли прироритети треба да се успостављају на ос-
нову примера који су ретки или на основу њихове вредности као примера од-
ређене врсте наслеђа. Или треба успоставити прироритете на основу њиховог 
релативног историјског значаја. Сигурно је да, поред стручних и професио-
налних валоризација, не сме да се заобиђе ни питање локалног значаја и кон-
текста. С обзиром на чињеницу да ће читави предели и екосистеми бити под 
утицајем промена климе, неопходно је утврдити да ли ће такви примери бити 
у најугроженијим зонама, и уколико ће их бити, да ли ће сви бити угрожени, 
или не. Једноставан став о распрострањености и репрезентативности одре-
ђене врсте наслеђа треба да буде поново разматран са аспекта ризика који 
прете пределу и екосистему. У формирању ставова подразумева се активно 
учешће локалне заједнице, али једино интерес наслеђа треба да буде оно што 
усмерава доношење одлука.  

Полазећи од значаја, компетентности и одговорности организације коју 
представља, ICOMOS је сматрао да има обавезу да на прво место постави зна-
чај образовања оних који брину о културном наслеђу. У том смислу, препору-

                                                 
9 ICOMOS International Workshop on Impacts of Climate Change on Cultural Heritage, New Delhi 22 

May 2007 (http://www.international.icomos.org/climatechange/index.htm) 
10 Recommendations from the Scientific Council Symposium Cultural Heritage and Global Climate 

Change (GCC), ICOMOS Scientific Council, Pretoria 7th October 2007 (http://www.international. 
icomos.org /climatechange/index.htm)  
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чио је низ мера које треба примењивати у циљу свеобухватне одбране од ути-
цаја климатских промена. Наведене су мере у оквиру мониторинга, истражи-
вања, одржавања, заштите изграђеног окружења, неконзервиране и конзер-
виране археологије, пропаганде, обуке, контроле и управљања ризицима (пре-
дупређења ризика). Неке од ових мера чине обавезни део сваког методолош-
ког приступа у очувању и заштити културног наслеђа, док друге представљају 
сасвим специфичне и адекватне одговоре на ризике које искључиво доносе 
глобалне климатске промене.       

На крају, у оквиру одржавања Генералне скупштине ICOMOS-а, која је 
одржана 29. септембра – 5. октобра 2008. године у Квебеку, једна од те-
матских радионица била је посвећена културном наслеђу и глобалним клима-
тским променама, а тежиште разговора стављено је на конкретизацију и им-
плементацију наведених Препорука из Преторије.11 

Локалне промене и културно наслеђе 
Из интернационалних искустава која смо разматрали у првом делу овог 

рада, показало се да утицај глобалних климатских промена на културно и 
природно наслеђе није могуће посматрати издвојено из контекста ширих 
социо-економских промена и специфичности сваке средине у којој се наслеђе 
налази. Чињеница да припадамо климатском појасу у којем су глобалне кли-
матске промене мање изражене у односу на неке друге делове света, па се 
стога може очекивати да ће и њихове последице бити сразмерно мање дра-
стичне, не ослобађа нас суочавања са овом, за нас још увек новом врстом ри-
зика. На изазов које постављају климатске промене, једини могући професио-
нални одговор видимо у придруживању напорима међународног конзерватор-
ског покрета у тражењу решења за очување културног наслеђа у новонасталим 
условима. Али, пре тога, предстоји нам суочавање са ризицима који су везани 
за локалне друштвене промене и који у много већој мери угрожавају наслеђе у 
нашој средини, као и суочавање са сопственом одговорношћу као професио-
налаца који су се определили за посао заштите и очувања културног наслеђа.  

Ризици којима је изложено културно и природно наслеђе на простору 
Србије и даље је обележено закаснелим транзицоним променама у друштву. 
Економска криза и политичка нестабилност у великој мери су утицали, и да-
ље утичу, на услове у којима се одвија делатност заштите и очувања културн-
их добара. И поред одређених напора који су чињени у правцу побољшања 
организације службе, повезивања са међународним институцијама, унапре-
ђења знања, иновирања методологија и залагања за стратешко планирање и 
одређивање приоритета интервенција на основу врсте и степена угроженос-
ти наслеђа, недовољна материјална средства, али још више недостатак јасно 
дефинисане културне политике и, унутар ње, позиције службе заштите и очу-
вања културног наслеђа, још увек онемогућавају или успоравају реализацију 
већине планираних конзеравторских активности. У таквим околностима знат-
но је отежано професионално деловање, правовремено стручно, превентивно и 
оперативно ангажовање на одговорним задацима заштите и очувања култур-
ног наслеђа. Због тога је још увек чешће опредељење за годишње програме и 
хитне интервенције уместо дугорочних програма који иду на комплексније 
сагледавање културног добра и једини гарантују континуитет обнове.  

                                                 
11 http://www.international.icomos.org/quebec2008 
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Овакве околности оставиле су последице на укупном споменичком фонду 
у Србији и слободно се може рећи да не постоји ни једна врста непокретних 
културних добара која је у том смислу поштеђена, од археолошких налазиш-
та, код којих недостатак одржавања и адекватног презентовања (или чак од-
суство презентације) неретко воде и тако радикалним предлозима као што је 
њихово поновно затрпавање, па све до архитектуре савременог доба.  

  
СЛИКА 1. БЕОГРАД, ДИВЉА ГРАДЊА У ЦЕНТРУ   СЛИКА 2. КРУШЕВАЦ, ГРЧКИ ШОР 

 Историјско градитељско наслеђе – појединачни објекти и просторне кул-
турно-историјске целине – изложено је континуираним опасностима, пропа-
дању, па и нестајању. У протеклим деценијама ова врста наслеђа била је изло-
жена сасвим специфичним деградационим процесима, многе градитељске 
вредности девастиране су или чак неповратно изгубљене. Притисци урбани-
зације, миграције, промене функција објеката, нерешени проблеми саобра-
ћаја, утицаји атмосферских загађења – уочени су ризици, присутни и у разви-
јенијим земљама Запада. У нашим условима они су још израженији, појачани 
политичким нестабилностима, економском кризом, порастом сиромаштва, с 
једне стране и разним притисцима, сукобима интереса и концентрацијом сре-
дстава и капитала, с друге стране. Недозвољена или "дивља" градња, надоград-
ња, надзиђивање кућа ниже спратности, уништавање, рушење, неодговара-
јуће промене намена, неуспеле интерполације у историјском градском ткиву, 
развојни пројекти који не поштују затечену урбану матрицу, уништавање ис-
торијске стратиграфије, нарушавање визура, визуелног интегритета простора 
– отворени су проблеми и најчешћи ризици са којима се суочава ова врста 
наслеђа. Иако се у последње време чине напори у тражењу адекватнијих кон-
зерваторских приступа, иновирању правног и административног система, 
контроли планирања, као и повећању сарадње службе заштите и урбанистич-
ког планирања, укупна слика угроженог урбаног наслеђа и даље је веома лоша, 
а очување аутентичности наших градова све већи и тежи професионални 
изазов (сл. 1). 

Посебан проблем представља очување народног градитељства, и то не ис-
кључиво због врсте и трошности материјала који је коришћен у изградњи. 
Крупне друштвено-историјске промене, изражене индустријализацијом и с 
њом у вези деаграризацијом земље, нарочито уочљиве у пасивним и неразви-
јеним крајевима, изазвале су процес старења и напуштања села што је за по-
следицу имало масовну појаву пропадања и нестајања народног градитељс-
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ког наслеђа. Урбанизација и утицај града на изглед села, подстакнут прела-
зом са руралног на урбани начин живота, означио је прекид са народном гра-
дитељском традицијом, стари занати се заборављају, а нове куће се граде у 
потпуном нескладу са архитектонском традицијом краја (сл. 2).  

На овом месту треба истаћи посебну опасност која прети наслеђу од стране 
односа сопственик/корисник – културно добро, који је подједнако штетан за 
очување добра, без обзира да ли се ради о сакралном или профаном наслеђу. 
Уистину алармантан проблем настао је као резултат специфичних друштвених 
промена и дисконтинуитета у функционисању одређених институција, при че-
му се нажалост дешава да се интерес наслеђа подређује захтевима појединач-
них инвеститора или верских заједница. Проблем је утолико већи што се само-
вољне активности не санкционишу у складу са Законом о културним добрима.  

Не мањи проблем представља и недовољно или неодговарајуће образова-
ње конзерватора, врло често и недостатак професионалне одговорности. 
Спремношћу на компромисе и излажењем у сусрет захтевима који су веома 
често у супротности са основним конзерваторским начелима, и сами конзер-
ватори неретко представљају озбиљну претњу наслеђу. Тако се, поред наведе-
них ризика, уводи и нова категорија – ризик конзерватора. Отуда и примери 
који следе имају за циљ да укажу управо на ову врсту ризика, јер је у њима 
уништавање и нестајање споменичких вредности везано за људски фактор, у 
ствари, за одступање од основних професионалних и етичких принципа, па 
је стога нагласак на одговорности конзерватора, појединачној, али каткада и 
читавог еснафа који, ћутањем и нереаговањем на драматичне појаве о ко-
јима говоримо, преузима на себе одговорност за њихово уништавање.     

  
СЛИКА 3. МАНАСТИР МИЛЕШЕВА, СТАЊЕ ПРЕ 2005.       СЛИКА 4. МАНАСТИР МИЛЕШЕВА, ОКТОБАР 2008. 

Манастир Милешева, утврђен за непокретно културно добро – споменик 
културе 1947. године, категорисан за непокретно културно добро – споменик 
културе од изузетног значаја 1979. Ово је једно од првих културних добара које 
је правно, а потом и технички заштићено (обимни конзерваторски радови и ар-
хеолошка истраживања обављани су 50-их и 90-их година прошлог века, сл. 3).  

Међутим, током последње деценије овај споменик културе подвргнут је 
нестручним радовима на уређењу и презентацији, који су довели до тоталног 
уништења одређених историјских слојева или до грубе девастације појединих 
објеката унутар комплекса и у његовом непосредном окружењу. Министарст-
во урбанизма и грађевина легализовало је 2004. године бесправно изграђене 
објекте економије и рибњака у непосредној близини манастира. Следеће го-
дине Републички завод за заштиту споменика културе одобрава „демонтира-
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ње“ звоника из 1911. године, подигнутог на темељима старијег. Тзв. демонти-
рање било је заправо рушење, без да су сачуване уграђене сполије, документо-
ване током ранијих истраживања. Нови звоник, нових димензија и облика, а 
опет делимично налик на стари, појавио се над источном реконструисаном 
капијом манастира. Конак је претрпео радове на адаптацији и, од старог аус-
тро-угарског здања, претворен је у предимензиониран објекат са низом архи-
тектонских детаља који у потпуности одударају од валоризованог изгледа 
манастирске целине, а притом су без икаквих архитектонских вредности.  

Године 2006. у Милешеви се без Главног пројекта и сагласности на исти, 
као и без археолошког надзора, изводе радови на изградњи ризнице и библи-
отеке уз северни зид манастирског комплекса, без очувања остатака средњо-
вековних стамбених објеката или поштовања њихове матрице. Током 2008. 
године археолошки остаци уз североисточне и источне бедеме нестају у при-
преми терена за нове објекте (сл. 4). 

У јавности су радови на овом веома значајном средњовековном комлексу 
изазвали реакцију само једног малог броја стручњака, оних који су се проти-
вили овој „обнови“, али и оних који су активости на „улепшавању“ манастира 
од стране корисника поредили са конзерваторским поступцима угледих ср-
пских конзерватора. Ови последњи су, међутим, ћутали, неосетивши се про-
званима да струку бране од аматеризма. 

Подручје града Новог Пазара представља у погледу споменичког насле-
ђа једно од најбогатијих територија Србије где су присутне све врсте непо-
кретних културних добара. Свеукупно наслеђе Новог Пазара својим историјс-
ким, уметничким, верским, друштвеним и свим осталим одликама на једин-
ствен и упечатљив начин осликава културни диверзитет и разноликост сужи-
вота мултиетничког друштва кроз векове. Споменичка целина Стари Рас са 
Сопоћанима уписана је 1979. године на UNESCO-ву Листу Светске културне 
и природне баштине. Обухвата четири категорисана непокретна културна 
добра – споменика културе од изузетног значаја (манастири Сопоћани и Ђур-
ђеви Ступови, Петрова црква и утврђење Рас – Градина), али и просторну кул-
турно-историјску целину Старе чаршије, 4 категорисана непокретна култур-
на добра – споменика културе од великог значаја (Алтун-алем џамија, Амир-
агин хан, стари хамам и новопазараска тврђава), 11 утврђених културних до-
бара (џамије, цркве, муслиманска, православна и једно јеврејско гробље, обје-
кти профане архитектуре) и чак 40 археолошких локалитета евидентираних 
само на подручју града. 

Нажалост, може се рећи да не постоји врста ризика која није регистрова-
на на овом простору: од повећане урбанизације, миграције, увођења неодго-
варајућих функција, преко проблема саобраћаја, недозвољене градње и надо-
градњи, до неуспелих интерполација у историјском градском ткиву, непо-
штовања старе урбане матрице и нарушавање визура. Изгледало је да ће у јед-
ном тренутку израда Генералног плана Новог Пазара, која је започела 2004. 
године, допринети решавању многих од поменутих проблема. Међутим, сама 
израда овог планског документа није била заснована на богатом споменич-
ком наслеђу Новог Пазара, већ се планирању приступило без учешћа службе 
заштите. Накнадно израђени елаборат Републичког завода за заштиту споме-
ника културе изазвао је негодовање свих актера који су учествовали у овом 
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процесу, а Министарство за капиталне инвестиције изнело је мишљење да је 
очување споменичког наслеђа Новог Пазара у супротности са одрживим раз-
војем града и да је важније очувати «дух облика» него само наслеђе!  

  
СЛИКА 5. МЕКТЕБ УЗ АЛТУМ АЛЕМ ЏАМИЈУ                          СЛИКА 6. ИСТОРИЈСКО ЈЕЗГРО СА АМИР-АГИН ХАНОМ 

Међутим, велики део проблема настао је као последица непоштовања за-
коном дефинисаних надлежности Републичког завода као директно надлеж-
не институције за Светску баштину, и Регионалног завода за заштиту споме-
ника културе из Краљева, на чијој се територији Нови Пазар налази, што је 
допринело континуирано лошој комуникацији на оној, иначе проблематичној 
линији корисник – служба заштите. 

Последица свега наведеног је слика града данас: позадину културног до-
бра са Листе Светске баштине чини новоизграђено стамбено насеље, преко 
археолошког локалитета развучен је далековод, Јеврејско гробље нападнуто 
је дивљом градњом, стари мектеб у дворишту Алтум-алем џамије потпуно је 
обухваћен новим објектом, карактеристични ћепенци старе чаршије замење-
ни су ПВЦ и АЛУ столаријом, а визура Ђурђевих Ступова се са новопазарске 
тврђаве сагледава кроз два солитера, подигнута уз средњовековни Житни 
центар и базар (сл. 5 и 6).   

Зграда Народног позоришта у Суботици, утврђена за непокретно кул-
турно добро – споменик културе 1986. године, категорисана за непокретно 
културно добро – споменик културе од великог значаја 1991. године. Саграђе-
на према пројекту мађарског архитекте Јаноша Шкултетија из 1845, изведе-
на је као монументална зграда двоструке намене – хотел са гостионицом (кри-
ло подигнуто 1853) и позориште (друго крило – завршено 1854). Конзерватор-
ски радови започети су у периоду 2000 – 2002, док је 2007. године „реконст-
рукција“ објекта започета његовим  рушењем !  

Иако је Зграда Народног позоришта у Суботици у територијалној надлеж-
ности Међуопштинског завода за заштиту споменика културе у Суботици, па 
се актуелна девастација приписује деловању овог Завода, чини се да није ко-
ректно да се сва одговорност везује искључиво за ову институцију. Суботички 
завод је само један сегмент у систему одлучивања у материји заштите и очува-
ња наслеђа у Србији. Свој део одговорности имају и Републички завод, и Ми-
нистарство културе. Другим речима, да су они одговорно радили свој део 
посла, ни Суботички завод не би могао да уништава наслеђе на својој терито-
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СЛИКА 9. БЕОГРАД, КОМПЛЕКС ЗГРАДА  
                   ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И 
                   МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

рији. Конкретно, у случају рушења Народног позоришта у Суботици – зна се да 
су конзерваторски услови и сагласност на пројекат издати од стране Репуб-
личког завода за заштиту споменика културе. Значи, од стране конзерватора 
и стручне институције, иако се рушење 2/3 објекта са споменичким вреднос-
тима не може дефинисати као конзерваторски поступак, већ пре као поступак 
који компромитује конзерватора, институцију и службу у целини (сл. 7 и 8). 

  
СЛИКЕ 7. И 8. ГРАДСКО ЈЕЗГРО СУБОТИЦЕ ПРЕ 2007. И НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, ДЕЦЕМБАР 2007. 

Зграде Генералштаба Војске Србије и 
Министарства одбране у Београду утврђе-
не су за непокретно културно добро – споме-
ник културе децембра 2005. године. У про-
цедури која је претходила овој Одлуци Владе 
Републике Србије, стручна служба Завода за 
заштиту споменика културе града Београда 
и Републичког завода за заштиту споменика 
културе, обавила је валоризацију комплекса 
и утврдила споменичка својства на којима је 
базирала предлог Одлуке о утврђивању за ку-
лтурно добро (сл. 9).  

Године 2007, Републичка дирекција за имовину Републике Србије јавља 

се са иницијативом за покретање поступка за брисање из регистра културних 

добара Зграда Генералштаба Војске Србије и Министарства одбране у Бео-
граду, у улици Кнеза Милоша 33 – 41. 

Када је објекат утврђиван за културно добро, у валоризацији, истакнуто је 

да комплекс Зграда Генералштаба Војске Србије и Министарства одбране у 

Београду представља „једно од највреднијих остварења уваженог модернисте 

Николе Добровића, који заузима посебно место у српској а и широј југосло-
венској архитектури, као и да је својим експресивним формама, урбанистич-
ком диспозицијом и снагом целокупног ансамбла постављеног на једну од нај-
прометнијих градских саобраћајница, комплекс постао један од најмаркан-
тнијих урбаних слика Београда“. Ови елементи валоризације и даље стоје и не 

постоје разлози који би могли да послуже као валидна аргументација за бри-
сање Комплекса из регистра културних добара. Напротив, ако је наш посао 

очување културних добара, дакле, „процес (социјални, политички, уметнич-
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ки, научни, професионални и хумани) који одлаже пропадање у свим њего-
вим облицима и спречава уништавање и пустошење културног наслеђа“, 
сматрамо да је наша обавеза да се ангажујемо на рехабилитацији споменич-
ких вредности Зграда Генералштаба Војске Србије и Министарства одбране у 

Београду кроз адекватну реконструкцију овог споменика културе.  
Кућа породице Миловановић у Београду, Добрачина 15, саграђена 

1884, утврђена за непокретно културно добро – споменик културе 1997. го-
дине. Прва од мера заштите, објављених у Службеном гласнику, прецизира 
очување аутентичности објекта, без промене волумена (сл. 10). Инвестит-
ор/власник, желео је повећање квадратуре и планирао додатне интервенције 
које подразумевају губљење споменичких својстава објекта. У више наврата 
тражио је услове у складу са својим захтевима, а пошто их није добио допу-
стио је урушавање објекта, да би, на крају покренуо иницијативу за брисање 
из регистра како би несметано спровео планиране интервенције. Године 
2004, поново је покренута кампања за прилагођавање услова жељама ин-
веститора, да би на крају 2004/5. добио конзерваторске услове и сагласност 
за интервенције које подразумевају да објекат може да се трансформише, то 
јест да може да му се промени хоризонтални и вертикални габарит, догради 
суседни нови објекат. У октобру 2008, споменик културе је срушен, а пројекат 
који је добио сагласност предвиђа делимичну факсимилну реконструкцију, уз 
новоизграђени објекат у стаклу (сл. 11 и 12).  

   
СЛИКЕ 10, 11, 12.  БЕОГРАД, КУЋА ПОРОДИЦЕ МИЛОВАНОВИЋ У ДОБРАЧИНОЈ 15, ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ  
                                        СИМИНЕ УЛИЦЕ; БУДУЋЕ СТАЊЕ И ОКТОБАР 2008. 

Хотел Метропол у Београду, саграђен између 1954. и 1956, утврђен за 
непокретно културно добро – споменик културе 2001. године, као значајно ау-
торско остварење последње фазе у опусу родоначелника српске модерне Дра-
гише Брашована. Валоризација је истакла „доследно спроведене архитектон-
ске, конструктивне и ликовне принципе модернистичког правца и јаку фун-
кционалистичку примесу као карактеристику времена настанка. Иако је об-
јекат настао у послератном периоду, на заласку соцреализма, сведочи о кон-
тинуитету у стваралаштву великог градитеља и његовој способности за ства-
рањем значајних дела и у периоду битно измењених историјских, архитек-
тонских и стилских опредељења“. Међутим, током 2008. године на објекту се 
изводе радови који су у супротности са мерама заштите дефинисаним у  Од-
луци о утврђивању, а које обавезују на „очување изгледа, хоризонталног и 
вертикалног габарита, конструктивних и декоративних елемената архитек-
туре, оригиналних материјала и функционалних карактеристика“, затим „за-
брана доградње, преградње и надградње споменика културе“. То значи да је 
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служба заштите, још једном, издала конзерваторске услове и сагласност на 
пројекат који подразумева одступање од ових мера и излажење у сусрет зах-
тевима инвеститора (сл. 13 и 14).   

  
СЛИКЕ 13. И 14. БЕОГРАД, ХОТЕЛ МЕТРОПОЛ, 2008.  И 2008. 
Закључак 

Када говоримо о очувању културног и природног наслеђа у условима гло-
балних промена морамо да имамо на уму да се пре свега ради о наслеђу које је 
изложено убрзаном пропадању, јер се не ради само о континуираном утицају 
климе на културне и природне ресурсе, већ најчешће о екстремном или стрес-
ном утицају који већ данас оставља видљиве трагове. Ако је ова врста ризика 
већ широко препозната на интернационалном нивоу, логично је да се она ид-
ентификује и на локалном нивоу. Стога је нужно да се успоставе јасни приор-
итети у оквиру наслеђа које је најизложеније овој врсти промена, што је не-
могуће учинити без претходног увида у стање споменичког фонда на терену. У 
том смислу, неопходно је направити прецизне стратешке документе који ће де-
финисати одговарајуће смернице које се могу прилагодити различитим кли-
матским, али и типолошким, историјским, друштвеним карактеристикама те-
риторије на којој се наслеђе налази. Оне, свакако, морају да обухвате и друге 
врсте ризика којима је наслеђе изложено, о којима је овде било речи, јер ути-
цај климатских промена битно појачава дејство већ уочених ризика. Најзад, 
очигледно је да се ефикасност конзервације, у том смислу, може постићи је-
дино кроз мултидисциплинарни приступ проблему и, пре свега, са високим 
степеном одговорности свих учесника у систему заштите и очувања културн-
их и природних добара.12  

Abstract 
The first part of the paper introduces the topic of global changes in the field of modern 

conservation, their negative impact on the cultural and natural heritage, as well as conser-
vation strategies developed by international conservation movement in order to preserve cul-
tural and natural resources. In the second part of the paper, the authors address the diffe-
rences between international experiences and local conservation practices in treating the 

                                                 
12 Текст закључка делимично уграђен у ставове 4. и 5. Закључака и препорука Треће регионалне 

конференције о интегративној заштити Очување културног и природног наслеђа у условима 
глобалних промена, дефинисаних 4. новембра 2008. у Бања Луци. 
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problem of global changes. They illustrate it drawing attention to several unsuccessful con-
servation approaches to managing problems facing Serbian conservation practice today. In 
the conclusion, suggestions are offered to include global changes – as a new sort of risks – 
among the other risk factors that threaten cultural and natural heritage in the local environ-
ment. Some guidelines are proposed for future conservation strategy to preserve the cultural 
and natural heritage in the newly-emerged circumstances. 
 

 

 
 




