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Eлена ВАСИЋ ПЕТРОВИЋ и Александра МИРИЋ 
ЗАВОД ЗА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ 
 
ТРГ КРАЉА МИЛАНА У НИШУ – ТРАНСФОРМАЦИЈА 

ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА 
 
Резиме 
 

Снажан утицај интензивне модернизације градских средина који се огледа у 
прогресивној трансформацији градитељског наслеђа и централних градских језгара, 
уочљив је у већини места која су, попут Ниша, прошла кроз транзиционе периоде XX 
века.   

Предмет овог рада јесте перцепција Трга Краља Милана, не само кроз вреднова-
ње архитектонских елемената и вишеструко преобликоване урбане целине, већ и вих 
међусобних односа у оквиру нераскидивих веза које остварују са осталим културним 
добрима у окружењу.  

Систематизација техничке, писане и фото документације из различитих времен-
ских периода и утврђивање реалног пресека стања ове целине омогућили су детаљну 
компаративну анализу онога што је градско језгро представљало некада и онога што 
је сада.  

Краткорочна економска корист, често опречна политици одрживог развоја, 
утицала је на модификацију историјског центра. Планске и стихијске интервенције, 
увек одређене разним ограничавајућим факторима, као и некотролисана интерак-
ција многобројних субјеката са заштићеним објектима, утицали су на степен дегра-
дације и преобликовање културно-историјских целина, па је у том смислу неопходно 
планирати мере и активности које ће допринети бољој просторној и функционалној 
организацији и очувању наслеђа.  

Кључне речи: Ниш, Трг Краља Милана, трансформација, градско језгро, урбана 
ревитализација. 

УВОД  

Основна морфолошка структура централног градског језгра Ниша усло-
вљена је историјским развојем града, положајем првобитно изграђених фор-
тификационих и урбаних структура и главних путних праваца. 

Претпоставља се да је првобитно античко насеље настало на благом узви-
шењу десне обале Нишаве, на месту где се данас налази средњовековна бас-
тиона тврђава. У каснијем периоду насеље се шири и на леву обалу, да би се 
изградњом поменуте тврђаве од стране Турака у XVIII веку и њеним спаја-
њем преко моста на Нишави са овим делом града добила основна поставка 
за даљи урбани развој централних градских зона. 

Трг Краља Милана1 налази се управо у најстрожој централној зони, на-
супрот главном улазу у тврђаву. Са овог простора су се рачвале главне град-
ске комуникације, те је он тако настао и развијао се као примарни градски 
центар. На северу је ограничен реком Нишавом, њеним широким кејом и 
паркинг простором. Са истока се на њега ослања градски парк и изграђени 
блок у коме се издвајају два архитектонска елемента, слободностојећа спрат-

                                                            
1 Првобитни и данашњи назив трга (Трг Краља Милана) промењен је после Другог светског 
рата на период од више деценија у „Трг ослобођења“. 
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на зграда Председништва скупштине града из 1927. године и комплексна 
целина неправилног облика2 из 60-их година прошлог века којом доминира 
вишеспратни хотел «Амбасадор». На југу се трг шири према главној градској 
комуникацији, Вождовој улици, са чије се друге стране налазе две стамбене 
вишеспратне зграде и централно постављен објекат некадашње «Робне куће 
Београд». На западу се налази низ приземних и спратних зграда с краја XIX и 
почетка XX века. Ови објекти проглашени су за споменике културе, као и 
поменута Зграда председништва. Доминатни елементи слободних површина 
трга такође су изузетно значајна културна добра. То су споменик ослободио-
цима Ниша палим у ратовима од 1804. до 1918, такозвана «Чаирска чесма» и 
Споменик владици Милентију и његовим саборцима,3 који се налази на 
прилазу тврђавском мосту. 

Просторна, визуелна и функционална комуникација Трга Краља Милана 
са осталим централним градским целинама и садржајима одређује га као 
најважнији чинилац града и директну амбијенталну и културноисторијску 
противтежу доминантној тврђави на супротној страни реке. 

РАЗВОЈ ТРГА ОД 1878. ДО ДАНАС 

У периоду турске доминације простор данашњег трга није имао све овак-
ве урбане компоненте, али његова улога централне градске зоне временом је 
остала непромењена. Иако се трансформација од првенствено отвореног 
простора намењеног за трговање, окруженог стамбеним махалама неправил-
ног облика, до оивичавања његових граница низовима дућана и угоститељ-
ских објеката и изградње значајних зграда јавне намене4 дешава у периоду 
турске владавине, тек после ослобођења 1878. године појављују се обриси 
класичне поставке градског трга као резултат стремљења ка западноевроп-
ској архитектури и урбанизму. 

Метаморфоза посматраног простора може се пратити од тренутка осло-
бођења од Турака до данашњег времена преко сачуваних планских докумена-
та. Као и у другим новоослобођеним градовима Србије, једна од првих акција 
на њиховом уређењу подразумевала је израду регулационих планова. Први 
такав план, познат као Винтеров, израђен је 1878, а други – Андоновићев је 
из 1907.године. Оба плана задржала су основну наслеђену урбану концепци-
ју, а главне измене односиле су се на исправљање и проширивање улица, 
формирање што правилнијих блокова и уклањање објеката који нису напра-
вљени од чврстог материјала.  

Прве деценије двадесетог века оставиле су у наслеђе историјски најзна-
чајније објекте на простору трга. Поред низа зграда које праволинијски за-
тварају трг целом његовом дужином са западне стране, у овом периоду из-
грађене су и поменута «Чаирска чесма»,5 првобитно постављена на трг 1903, 
                                                            
2 Овај комплекс окренут према тргу сачињен је од следећих објеката: Зграда синдиката, 
Ресторан Национал, Робна кућа Београд и Хотел Амбасадор. 
3 Миловановић, 1982, стр. 126. 
4 Исто, стр. 124. 
5 „Чаирску чесму“ изградио је 1903. године италијански мајстор Јозеф Бенедето на месту на 
коме се данас налази Споменик ослободиоцима Ниша из 1937. Како би споменик заузео њено 
место, чесма је тада измештена у Чаирски парк, где је остала до 2007. године, када је поново 
враћена на трг, али сада на нову локацију, северно од споменика, ближе трвђавском мосту 
(Миловановић, 1982, стр. 126). 
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Споменик6 Владици Милентију и његовим саборцима из 1913. године и Зграда 
председништва,7 изграђена 1927. године на месту порушеног Краљевог двора.8  

У овом периоду простор трга је имао неправилан облик и са свих страна 
је био окружен улицама, док је његову централну зону чинила пространа зе-
лена површина (Слика 1). Зграде која га окружују имале су одлике актуелих 
западноевропских стилова тога времена и нису прелазиле спратност од П+2. 
Источни низ ових објеката био је преломљен у делу према Вождовој улици, 
тако да је сам трг на том месту добио проширење, које ће се опет, уз одређене 
модификације, без обзира на велике инервенције у простору и на вертикал-
ној регулацији, провући кроз све будуће планске и урбанистичке документе. 

 
СЛИКА 1. 

Један од најпрепознатљивијих елемената савременог Ниша, који од свог 
настанка до данас доминира тргом, јесте Споменик ослободиоцима палим у 
ратовима од 1804. до 1918, рад академског вајара Антуна Августинчића из 
1937. године.9 Нажалост, нови велики талас грађевинских интервенција у 
периоду после Другог светског рата трајно ће изменити изглед централног 
градског језгра, стављајући у први план предимензионисане вишеспратни-
це, које ће потпуно негирати сваку могућност за визуелно сагледавање урба-
них елемената трга, између осталог и његове централне фигуре, и блокирати 
визуре ка другим културно-историјским целинама и градским реперима 
(Слика 2). 
                                                            
6 Споменик је подигнут у знак сећања на погубљење групе побуњеника против турске власти 
из 1821. године. Занимљиво је да је и он био привремено измештен са трга у Нишку тврђаву 
(1959), а враћен је 1990. године (Андрејевић, 2011, стр. 89). 
7 Ова зграда, која има одлике позног француског неокласицизма, изграђена је по пројекту 
београдског архитекте Александра Јанковића, за потребе тадашње Народне банке. Од 1972. 
године у њој је смештено најпре Председништво скупштине општине, а затим и Града Ниша 
(Миловановић, 1982) 
8 Овај објекат у времену турске владавине био је познат под именом „Пашин конак“, да би 
после ослобођења, с променом функције, добио и нови назив – „Краљев двор“, као 
резиденција краља Милана (Миловановић, 1982,стр. 126). 
9 Миловановић, 1982, стр. 127. 
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СЛИКА 2. 

Међутим, као и већина планова за нове градске центре, и овај нишки био 
је преамбициозан, тако да почетна идеја никада није реализованa до краја. 
Захваљујући томе, «западни низ»10 ће се очувати уз сада већ не тако велике 
измене до данашњих дана, заједно са саобраћајницом према којој је окренут, 
док је друга саобраћајница укинута и преведена у пешачку комуникацију. У 
периоду између два светска рата, од укупно једанаест објеката из ове амби-
јенталне целине, два су замењена вишеспратним зградама у духу модерни-
зма (бр. 15 и 17), а у последњим деценијама двадесетог века још један објекат 
је доживео знатне преправке (бр. 11 – Хотел «Унион»); све остале зграде у 
мањој или већој мери очувале су своју основну форму и препознатљиве архи-
тектонске елементе на уличном фронту. 

Последње значајне измене десиће се деведесетих година прошлог века, и 
оне се углавном односе на уређење у партеру, поновно редефинисање сао-
браћајних комуникација и изградњу подземног пешачког пролаза (Слика 3). 
У овом периоду укида се у потпуности и последња преостала саобраћајна ко-
муникација у правцу север-југ. Пешачка комуникација преко Вождове улице 
због појачане фреквенције саобраћаја добија и алтернативну могућност ко-
ришћења подземног пролаза, који, у ствари, има примарну функцију трго-
вања. Као нови архитектонски елемент у поставци трга појављују се улази у 
новоизграђени подземни пролаз и фонтана. Заједно са свим овим новим 
елементима и већ постојећим Cпомеником ослободиоцима, овај јужни део 
трга добија ново партерно решење са завршном обрадом од гранитних плоча 
и крајње сведеном зеленом површином, која се налази само у најужој зони 
око споменика. Северни, ужи део трга остаје практично непромењен и у бла-
гој депресији у односу на поменути плато, а део улице који није обухваћен но-
вим партерним уређењем добија намену паркинг простора.  
                                                            
10 Низ од једанаест објеката на Тргу ослобођења заштићен је законом. Зграде су изграђене у 
последњим годинама XIX и првим деценијама XX века (Андрејевић, 2011, стр. 169–174). 
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СЛИКА 3. 

У средишњој зеленој површини, на њеном најсевернијем делу формиран 
је 2007. године мали кружни плато на коме је смештена „Чаирска чесма“, 
која је после тачно седамдесет година враћена на трг Краља Милана. 

Последњих година извршене су интервенције на објектима из корпуса 
великих градитељских подухвата шездесетих година. Зграде синдиката и 
Робне куће Београд биле су предмет планова за свеобухватне реконструкци-
је, од којих она на робној кући до данас није завршена, тако да њена полу-
разваљена фасада стицајем околности постаје још један велики проблем ви-
зуелног доживљаја трга. 

ПРОСТОРНА АНАЛИЗА ТРГА КАО КОМПЛЕКСНЕ ЦЕЛИНЕ 

Анализа тренутног стања може се извршити на више начина, сагледава-
њем предметног простора и његовог непосредног окружења и проценом ути-
цаја досадашњих интервенција на њихову функционалност и међусобну по-
везаност, посматрањем просторне концепције и функционалне организаци-
је, као и истраживањем трансформације заштићеног низа објеката и њихове 
интеракције са другим битним чиниоцима, наслеђеним и временом придо-
датим. 

Тргови као просторни елементи у саставу града чине средишта градског 
живота. Положај и облик Трга Краља Милана постављају га управо у центар 
свакодневних дешавања, а његова величина определила га је и као место за 
манифестациона окупљања. Оваква вишеструка функција захтева озбиљно 
промишљање о његовој просторној организацији и уређењу. 
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Макролокационом просторном анализом постојећег стања може се утвр-
дити следеће: трг се сатоји од две целине, оне која се ослања на Вождову ули-
цу и простире се у правцу исток-запад, а чију доминанту представља Споме-
ник ослободиоцима Ниша и целине која се простире у правцу север-југ и ос-
лања се на крајњем северу на реку Нишаву и њен кеј. 

Прва целина обрађена је истоветно и дефинисана у потпуности као пе-
шачка зона, док друга није до краја уређена и у њој се као потпуно непри-
мерен садржај јавља паркинг простор читавом дужином испред већ помену-
тог заштићеног низа зграда. Оваква поставка дефинисана је изградњом по-
менутих објеката у периоду после Другог светског рата, који су конципирани 
по принципима модерног урбанизма. 

Вождова улица представља једну од главних саобраћајница у граду и као 
таква пресеца пешачку комуникацију на главној оси која спаја Обреновиће-
ву улицу11 (која у свом највећем делу има искључиво пешачки карактер), сам 
трг и мост на Нишави са Нишком тврђавом12 и веома важним јавним град-
ским објектима и садржајима који је окружују. Са друге стране, опет, веома 
важна саобраћајница задире у простор трга и преко моста на реци опет 
повезује обале реке и њене садржаје који се не могу функционално одвојити. 

Оваквим стањем онемогућено је нормално и јединствено функциониса-
ње трга, али и сагледавање објеката који га окружују и са њим чине неразде-
љиву целину. 

С обзиром на то да је композиционо стање наслеђено, као и да су измене 
у смислу изградње објеката који окружују трг заустављене на нивоу интер-
венција из шездесетих година преостаје нам да се сконцентришемо на бољу 
просторну организацију, уклањање и редефинисање неодговарајућих архи-
тектонских и урбаних елемената и садржаја и истицање културно-историјс-
ких чинилаца. 

Тргови са зградама културно-историјског наслеђа имају посебан значај у 
ткиву града и требало би да представљају интересантно и живописно архи-
тектонско-урбанистичко деловање13. У том смислу овакви наслеђени објекти 
морају имати високо позициониран третман и апсолутан приоритет у смислу 
просторне сагледљивости и подређености осталих чиниоца овој сврси. 

ПРОБЛЕМИ ОЧУВАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ                    
И ОМОГУЋИВАЊА ЊЕНЕ ВИЗУЕЛНЕ                                                           
И ФУНКЦИОНАЛНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ 

У овом делу рада, који се односи на заштићене објекте из последњих го-
дина XIX и првих деценија XX века («западни низ») биће речи о статичкој ме-
тодикоја подразумева анализу промена које се односе на  намену објеката, 
оцену урбаног комфора и стање конзервације уличних фасада непокретних 
културних добара.  

                                                            
11 Велики број објеката из Обреновићеве улице такође је заштићен законом (из докумен-
тације ЗЗСК Ниш). 
12 Нишка тврђава представља споменик културе од великог значаја, а њена зона заштите 
обухавата и читав простор Трга Краља Милана (из документације ЗЗСК Ниш). 
13 Мирковић, 1983, стр. 250.  
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Намена објеката посматрана је кроз призму континуитета функције поје-
диначних објеката и трга као целине и модификација које су утицале на про-
мену њихове морфологије. С обзиром на атрактивни положај целине, прво-
битну намену већине објеката заштићеног низа и честу промену корисника, 
њихова се јавна намена у зони приземља до данас није значајно променила. 
Међутим, комерцијалне активности, посебно неугледно опремљених угости-
тељских објеката, у великој су мери утицале на идентитет комплекса. Усит-
њавање приземних просторија зарад формирања што већег броја локала до-
вело је до нарушавања функционалне и обликовне аутентичности споменика 
културе заштићеног низа (Слика 4). 

 
СЛИКА 4. 

Коришћење отворених простора, било да је легално или илегално, посмат-
рано је не само у зависности од урбаног комфора корисника, већ и у начину 
пласмана и деградације споменика културе у наслеђеном или створеном ур-
баном окружењу. Деградација урбаних елемената је дуж целог потеза еви-
дентна.  
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Са материјалног гледишта, било да је у питању илегална окупација пеша-
чких потеза покретним рекламама или паркираним аутомобилима, тренутно 
стање одаје утисак санитарно неуређене средине и неартикулисаног хаоса.  

Самоиницијативне интервенције у непосредној околини споменика култу-
ре, као и близина градске пијаце, резултирале су илегалним постављањем тез-
ги које окупирају и наружују јавни простор. Неумесно позициониране и не-
прикладно архитектонски обликоване терасе угоститељских објеката само до-
приносе тој негативној слици и онемогућавају сагледавање потеза као целине. 

 

   
СЛИКА 5. 

С обзиром на то да је у питању централно градско језгро, разумљива је 
потреба за што већим бројем паркинг места, међутим, у случају посматраног 
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потеза, паркинг, посебно онај испред изложбеног простора (бр. 9 – Галерија 
«Србија»), отежава комуникацију пешацима на овом веома фреквентном по-
тезу и визуелно деградира комплекс.  

С тачке посматрања социјалног живота неодговарајући функционални 
садржаји (попут две коцкарнице у истом потезу) намењени веома уском кру-
гу корисника, резултирали су измештањем садржаја културе и осталих ак-
тивности које би, представљене на овако атрактивној локацији, допринеле 
стварању позитивног и препознатљивог имиџа града.  

Стање очуваности и конзервације фасада дуж посматраног потеза, с пре-
познавањем фактора који утичу на промену њиховог изгледа, такође је било 
предмет анализе. Интервенције које врше корисници приземља објеката чес-
то утичу на нестајање дела архитектонских вредности и наруживање опште 
слике потеза. Иако је промена боје фасаде и коришћење материјала који се 
битно разликују од аутентичних ретка појава, стварању извитоперене слике 
оригиналних фасада доприносе бројне рекламе и хаотично постављени бане-
ри, као и спорадични графити. Агресивним оглашавањем и усвојеним «пач-
ворк» приступом у обележавању и обликовању визуелног идентитета власни-
ци су нарушили аутентичну атмосферу целине (Слика 5). 

Као посебан проблем намеће се интеракција трга и заштићеног низа згра-
да које носе трагове развоја урбанистичке мисли, с околним објектима који 
физички доминирају простором. Иако представљају архитектонско наслеђе 
епоха у којима су створене, грађевине попут Београдске робне куће, Хотела 
Амбасадор и стамбене зграде у улици Обреновићевој бр. 2 маркирају шире 
окружење својом масом и тренутним стањем лошег одржавања, на начин ко-
ји угрожава наслеђе претходних епоха. Смели дијалози архитектуре прошло-
сти и садашњости и маштовите интерполације стилски супротстављених еле-
мената могуће су и познате по многим светским примерима. С друге стране, 
анализом центра Града Ниша можемо доћи до закључка да то овде није био 
случај и да градитељска баштина током историје није увек била третирана 
на примерен начин, баш као ни њена заштићена околина. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ТРЕНУТНОГ СТАЊА 

Суперпонирањем планова централног градског језгра и из свега реченог 
може се закључити да се урбана морфологија Трга Краља Милана није у зна-
чајној мери променила у односу на време креирања његовог данашњег кон-
цепта.  

Оно што у смислу перцепције трга као целине мења аутентични дожив-
љај, а може се применити и на друге делове градског центра, јесте утицај не-
довољно контролисане и неартикулисане експлоатације објеката јавне наме-
не, као и слободних урбаних површина. Овај феномен умногоме одређује ко-
лективни идентитет Нишлија и утиче на њихов квалитет живота. Корен по-
менутог проблема могуће је потражити у недостатку сензибилисаности ауто-
ритета који о намени градских простора одлучују, као и самих грађана који 
су њихови корисници.  

Баш због тога што брига о споменичким целинама представља једну од 
обавеза градских власти, потребно је посебну пажњу посветити информиса-
њу не само грађанства које власт подржава, већ и самих челника на којима 
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је управна моћ. У свету све популарније акције систематске едукације ста-
новништа о природи и потенцијалу локалног градитељског наслеђа примење-
не у Нишу представљале би корак до његовог одрживог коришћења. Циљ ов-
акве кампање био би и умрежавање установа чије деловање подразумева ин-
тервенисање и управљање на поменутом простору. Било да су у питању ор-
гани чији је задатак  разрешење сложених социоекономских, хигијенско-ко-
муналних, еколошких проблема, проблема инфраструктуре, социјалног ста-
туса запослених или имовинскоправних односа, усавршавање механизама 
њихове међусобне комуникације допринело би заједничком циљу умесног 
коришћења и савремене презентације споменика културе и њихове околине. 
У том смислу, управо ће интензивирање контакта са службама заштите по-
већати ефикасност рада инспекције која контролише нелегалне интервенци-
је на терену. 

Недостатак јасно дефинисане политике управљања градитељским насле-
ђем утицао је, а можда је исправније рећи условио је, тренутну слику Трга 
краља Милана. Градска стратегија морала би да у обзир узме не само нужну 
конзервацију једног објекта, онда када се појави претња од његовог неста-
јања услед деградације или деструкције, већ подједнако централног градског 
ткива као целине, укључујући све чиниоце материјалног и нематеријалног 
наслеђа који одређују аутентичност простора. Овакав приступ омогућио би 
ревитализацију простора у оквиру глобалне визије очувања духа старог Ни-
ша и његову целокупну, а не фрагментовану презентацију.  

Хронично лоше финансијско стање које је обележило претходне деценије 
оставило је печат на тренутном стању споменика културе, не само заштиће-
ног низа на Тргу Краља Милана, већ и укупног фонда градитељске баштине 
Ниша. Недостатак материјалних средстава последица је устаљене и искљу-
чиве екплоатације фондова Града и Републике. Разрађивање система дона-
ција, спонзорстава, аплицирања за европске и друге фондове намењене заш-
тити баштине захтевало би промену начина функционисања градских и ре-
гионалних служби, али би потенцијално омогућило реализацију већег броја 
пројеката ревитализације заштићених грађевина, као и субвенционирање 
приватних иницијатива за побољшање стања објеката.  

Иако је већина инвестиција у ревитализацију споменика културе подре-
ђена економској добити, нужно је дословним поштовањем законских норми 
обезбедити спровођење основних начела заштите. Из анализе Трга Краља 
Милана могуће је доћи до закључка који упућује на нужност јасног одређива-
ња статуса заштите целине и увођења појма заштићеног историјског језгра, 
као и строго дефинисане заштићене околине непокретног културног добра. 
Такође, у оквиру законских норми намеће се као нужно успостављање обаве-
зе установама заштите споменика културе да у одређеним временским ин-
тервалима врше инвентар промена и иницирају ригорозан механизам каж-
њавања бахатог понашања. 

Трг Краља Милана, живописан у својој историјској и архитектонској сло-
јевитости, представља сведочанство о односу друштва према градитељској 
баштини и тренутни пресек стања свести грађана и ауторитета који носе 
моћ одлучивања. Потенцијал простора центра Ниша у чијем је средишту Трг 
Краља Милана тренутно није на прави начин искоришћен. Смисленим дело-
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вањем биће могуће допринети слици Ниша у коме ни у једном тренутку жи-
вотност, идентитет и аутентична атмосфера неће бити подређена масовној 
експлоатацији и где ће стандарди модерног комфора бити задовољени кроз 
умесну интеракцију архитектуре прошлости и архитектуре садашњости. 
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THE SQUARE OF KING MILAN, NIS – TRANSFORMATION                                 
OF THE CENTRAL URBAN CORE 

 
The strong impact of an intensive modernization of the urban areas, reflected in a pro-

gressive transformation of the architectural heritage and the central urban cores, is evi-
dent in most places that like city of Nis passed through transition periods of XX century.  

Short-term economic benefit, often opponent to the sustainable development policy 
has influenced to their modification. Planning and uncontrolled interventions, always de-
termined by various limiting factors, as well as uncontrolled interaction of numerous ac-
tors with protected heritage, have effected to the degradation degree and transformation 
of cultural-historic sites.        

The objective of this paper is perception of the Square of King Milan in Nis, not only 
through the evaluation of the architectural elements and manifold transformed urban 
area, but also their mutual relations within the unbreakable ties that create with other 
cultural goods in the region.   

Systematization of the technical, written and photo documentation from different pe-
riod of times and determination of the real state of this area, has provided the detailed 
comparative analysis of what the urban core used to present and what is presenting now.  

Identification of the specific factors and the detection of positive and negative exam-
ples and phenomena were necessary prerequisite for definition of the operative goals of 
the integrative protection of this area, and the recommendations for achieving them we-
re determined in the way to be compatible with the strategy of sustainable urban deve-
lopment.    

 

 




