


43

Београд, 2019



Гласник Друштва конзерватора Србије

glasnikdks@gmail.com

УРЕДНИК

др Марина Нешковић

СЕКРЕТАР
др Марина Павловић

РЕДАКЦИЈА

др Невена Дебљовић Ристић 
Ненад Лајбеншпергер 

др Светлана Пејић
др Даница Поповић 

Нада Живковић 
Марина Бунарџић

Илустрација на предњим корицама:
Поглед на Београдску тврђаву и Калемегданску терасу са Савског шеталишта

(М. Нешковић, 2014)

Илустрације на задњим корицама:
Савско шеталиште на разгледницама Београда  

(Вицић, С., Вицић, Д. (2008). Поздрав из Београда: 1895 – 1941)

Београд, 2019



38 ГЛАСНИК ДКС 43

Маја Ђор ђе вић

ЗАШТИ ТА АНТИЧ КОГ СИН ГИ ДУ НУ МА 
НА БЕО ГРАД СКОЈ ТВР ЂА ВИ

Антич ки Син ги ду нум, који обу хва та зна тан део 
тери то ри је гра да Бео гра да (општи не Ста ри град, Сав-
ски венац, Вра чар, Пали лу ла, Зве зда ра), дели суд би ну 
слич них архе о ло шких нала зи шта у теме љи ма савре-
ме них гра до ва или насе ља. Више ве ков ни оста ци Сир-
ми ју ма нала зе се испод Срем ске Митро ви це, антич ки 
Наис нала зи мо у Нишу, Хоре ум Мар ги у Ћупри ји, 
Реме зи ја ну у Белој Палан ци... И није Срби ја по томе 
једин стве на у Евро пи; антич ки Аквин кум про те же се 
испод Будим пе ште, Вије на испод Беча, Сер ди ка испод 
Софи је. Нај по зна ти ји и нај бо ље истра же ни и сачу ва ни 
оста ци су у Ита ли ји и Грч кој.

У том погле ду посеб на је одго вор ност струч ња ка 
који се баве зашти том ова квих архе о ло шких нала зи шта. 
Једин стве на мето до ло ги ја и при ступ нису могу ћи. Број-
не су пре по ру ке и кон вен ци је кључ них свет ских орга-
ни за ци ја, које је и Репу бли ка Срби ја рати фи ко ва ла, а 
зако но дав ни оквир исти је за све. Сред ства за зашти ту 
архе о ло шког насле ђа у Срби ји су зате зне мере у урба-
ни стич ким доку мен ти ма или поје ди нач ним реше њи-
ма за савре ме ну изград њу на повр ши на ма где се нала зе 
архе о ло шки сло је ви и оста ци. И са наве де ним инстру-
мен ти ма, 2016. дошло је до угро жа ва ња дела антич ког 
нала зи шта Син ги ду нум, у окви ру гра ни ца спо ме ни ка 
кул ту ре Бео град ска твр ђа ва, а ситу а ци ја се заком пли-
ко ва ла и зао штри ла у 2019. годи ни. 

У про вин ци ји Гор ња Мези ја Син ги ду нум (Sin gi du-
num) је, поред Вими на ци ју ма (Viminaсium), био изу зет-
но важно место на север ној гра ни ци Рим ског цар ства. 
Пре него што су поста ли гра до ви, у оба места били су 
вој ни лого ри. У Син ги ду ну му је логор подиг нут у дру-
гој деце ни ји 2. века наше ере, на истак ну том поло жа ју 
изнад ушћа Саве у Дунав, и овде је било седи ште Леги је 
IV Фла ви је све до поло ви не 4. века. Данас је то про стор 

1 Антич ки Син ги ду нум утвр ђен је за архе о ло шко нала зи ште реше њем Заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да бр. 176/8 од 
30. јуна 1964. Гра ни це архе о ло шког нала зи шта обу хва та ју гра ни це спо ме ни ка кул ту ре Бео град ска твр ђа ва. Источ ну гра ни цу чине ули це 
Цара Душа на, Џор џа Вашинг то на и Кра љи це Мари је (рани је 27. мар та) до Буле ва ра кра ља Алек сан дра (рани је Буле ва ра Рево лу ци је), а 
запад ну Бран ко ва, Кра љи це Ната ли је (рани је Народ ног фрон та) и Крун ска (рани је Про ле тер ских бри га да). Уз Буле вар кра ља Алек сан-
дра нала зи ште се про те же у уском поја су до гра ни це општи на Зве зда ра и Вра чар. План на зва нич ној елек трон ској стра ни ци Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра да.

2 Н. Мићо вић, Оста ци севе ро за пад ног беде ма рим ског кастру ма на про сто ру уз чесму Мех мед паше Соко ло ви ћа, Завод за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре гра да Бео гра да, Бео град 2018 (http://beo grad sko na sle dje.rs/publi ka ci je/kata lo zi/kata lo zi-2018).

3 М. Вуји чић-Вуло вић, Кон зер ва тор ско-реста у ра тор ски радо ви на Бео град ској твр ђа ви 1961–1968, Саоп ште ња VIII, Бео град 1970, 5; М. 
Вуло вић, Кон зер ва тор ски при ступ обно ви гор њо град ских беде ма Бео град ског гра да, Насле ђе I, Бео град 1997, 85–90; Д. Бојо вић, Резул та ти 
архе о ло шких иско па ва ња на уби ци ра њу рим ског вој ног лого ра у Син ги ду ну му, Ста ри нар XXVI/1975, 74.

4 Архе о ло шки инсти тут у Бео гра ду http://www.ai.ac.rs/pro jek ti?K=8&ID=72; М. Нешко вић, 30 годи на рада Науч но-истра жи вач ког про-
јек та за Бео град ску твр ђа ву Архе о ло шког инсти ту та САНУ, Гла сник Дру штва кон зер ва то ра Срби је 31, Бео град 2007, 277–279.

спо ме ни ка кул ту ре Бео град ска твр ђа ва, а оста ци лого-
ра зау зи ма ју повр ши ну од  око 18 хек та ра (560х380 m) 
испод Гор њег гра да и пар ков ских повр ши на Вели ког и 
Малог Кале мег да на.1 Рим ско цивил но насе ље раз ви ја ло 
се јужно и источ но од беде ма лого ра, а та прак са наста-
ви ла се у свим касни јим епо ха ма, па и у послед ња два 
века. Рим ски логор и град Син ги ду нум знатно су стра-
да ли у инва зи ји Гота и Хуна сре ди ном 4. века. До мање 
обно ве дошло је почет ком 6. века, но већ кра јем века 
дого ди ло се авар ско раза ра ње и расе ља ва ње пре о ста лог 
ромеј ског ста нов ни штва. 

Од тада па до изград ње савре ме ног Бео гра да оста ци 
беде ма и дру гих обје ка та кори шће ни су као гра ђе вин-
ски мате ри јал. Од беде ма висо ких пет и више мета ра 
оста ли су теме љи и тек пар редо ва ква де ра, што се дало 
уочи ти код нај но ви јег раш чи шћа ва ња дела севе ро за пад-
ног беде ма на про сто ру уз Чесму Мех мед-паше Соко ло-
ви ћа. При ли ком рекон струк ци је објек та из осман ског 
пери о да пре зен то ван је и део спо ља шњег лица рим ског 
беде ма са два, тј. три реда ква де ра.2 У нај ве ћој виси ни 
севе ро и сточ ни бедем и део куле рим ског лого ра сачу-
ва ни су у ескар пи у непо сред ној бли зи ни Дизда ре вог 
(Деспо то вог) беде ма из 15. века.3 У подрум ском делу 
Библи о те ке гра да Бео гра да, Рим ској дво ра ни, пре зен-
то ва ни су масив ни оста ци теме ља југо и сточ не капи је 
лого ра (por ta decu ma na) на који ма је сачу ван само један 
ред над зем ног дела зида од добро обра ђе ног ква де ра. 

Обим ни ја архе о ло шка истра жи ва ња поче ла су кад 
је Архе о ло шки инсти тут у Бео гра ду 1976. осно вао 
Науч но и стра жи вач ки про је кат за Бео град ску твр ђа ву.4 
Истра жи ва ња су била усме ре на на Гор њи град и сред-
њо ве ков ни пери од, али један од зада та ка био је да се 
дефи ни шу прав ци пру жа ња рим ског беде ма и, на повр-
ши на ма где је то било могу ће, утвр ди рас по ред гра ђе-

725.182.025(497.11)



Културна баштина и друштво 39

ви на у лого ру. Пра вац пру жа ња севе ро за пад ног беде ма 
био је већ уочен до 1948, а део севе ро и сточ ног током 
кон зер ва тор ских радо ва 1960. године и касни је.5 

Архе о ло шко тра га ње за дота да непо зна тим прав ци-
ма југо за пад ног и југо и сточ ног беде ма почео je 1973. 
годи не Дра го љуб Бојо вић. Прво је истра жи вао у пар ку 
код Пави љо на Цви је те Зузо рић и дефи ни тив но потвр-
дио пра вац пру жа ња севе ро и сточ ног беде ма, затим је 
оба вио више сон да жних истра жи ва ња југо за пад ног 
одсе ка лого ра и кон ста то вао остат ке гра ђе ви на које су 
кори сти ли леги о на ри и на кра ју је истра жио део југо-
и сточ не капи је (por ta decu ma na) у подру му Библи о те-
ке гра да Бео гра да.6 Послед ње систе мат ско иско па ва ње 
Д. Бојо вић је спро вео 1984. на јужном кра ју Сав ског 
шета ли шта и том при ли ком открио део југо за пад ног 
беде ма. О наве де ним радо ви ма аутор је обја вио кра ће 
изве шта је или тек сто ве с пре гле дом радо ва и резул та та,7 
али ника да није обја вио син те зу с одго ва ра ју ћом доку-
мен та ци јом те је самим тим изо ста ла пот пу на науч на 
вало ри за ци ја. 

За остат ке рим ског лого ра у Син ги ду ну му утих ну-
ло је инте ре со ва ње све до 2009. годи не, када је рађе на 
рекон струк ци ја трам вај ских шина у Пари ској ули ци. 
Руко во ди лац тих заштит них иско па ва ња био је др Сте-
фан Поп-Лазић, истра жи вач Архе о ло шког инсти ту та. 
Откри ве не су гра ђе ви не у бли зи ни и на прав цу пру жа-
ња југо и сточ ног беде ма, али резул та ти ових радо ва нису 
обја вље ни и науч но про ту ма че ни. Иако су спро ве де на 
број на истра жи ва ња и доку мен та ци ја се чува у Архе о-
ло шком инсти ту ту, нажа лост, до данас не рас по ла же мо 
публи ко ва ном детаљ ном вало ри за ци јом истра же них 
оста та ка из рим ског пери о да на про сто ру спо ме ни ка 
кул ту ре Бео град ска твр ђа ва откри ве них од 1943. до 
2018. годи не а на осно ву које би могло да се све до чи о 
њихо вој аутен тич но сти.

Архе о ло шка истра жи ва ња оста та ка лого ра у Син ги-
ду ну му нису била у фоку су све до про ле ћа 2019. годи-
не, када се ука за ла потре ба за заштит ним иско па ва њи ма 
на делу Сав ског шета ли шта у пар ку Вели ки Кале мег дан 
ради изград ње кабин ске жича ре Кале мег да н–У шће. Иа-
ко је прав на про це ду ра за изра ду про јек та и доби ја ње 

5 О ово ме је писа ло више ауто ра; обје ди ње ни пода ци у: Д. Бојо вић, Резул та ти архе о ло шких иско па ва ња на уби ци ра њу рим ског вој ног лого-
ра у Син ги ду ну му, Ста ри нар XXVI/1975, 77–79; D. Bojo vić, De Camp de la Legion IV Fla via a Sin gi du num, Roman Limes of the Mid dle 
and Lower Danu be, Beo grad 1996, 53–68; M. Popo vić, Antič ki Sin gi du num, dosa daš nja otkri ća i moguć nost daljih istra ži va nja, Sin gi du num I, 
Beo grad 1997, 1–20.

6 Д. Бојо вић, Резул та ти архе о ло шких иско па ва ња на уби ци ра њу рим ског вој ног лого ра у Син ги ду ну му, Ста ри нар XXVI/1975, 77–79; Д. 
Бојо вић, Бео град, Син ги ду нум – Пари ска ули ца, југо и сточ ни бедем кастру ма, Архе о ло шки пре глед 20, Бео град 1979, 51–56; Љ. Бје ла-
јац, З. Симић, Резул та ти заштит них архе о ло шких истра жи ва ња на про сто ру ули це Кне за Миха и ла, Годи шњак Музе ја гра да Бео гра да 
XXXVI II, Бео град 1991, 17–34.

7 D. Bojo vić, De Camp de la Legion IV Fla via a Sin gi du num, Roman Limes of the Mid dle and Lower Danu be, Beo grad 1996.
8 О поступ ци ма Репу блич ког заво да види: Изве штај Евро па Нострe о пред ло же ном Про јек ту жича ре Кале мег да н–У шће у Бео гра ду, Срби ја 

у овом бро ју Гла сни ка.
9 UNE SCO World Heri ta ge Cen tre: http://whc.une sco.org /en/ten ta ti ve lists/6060/.
10 О гра ђан ској ини ци ја ти ви и акци ја ма које су спро ве де не у циљу зау ста вља ња при прем них радо ва види: Ката ри на Мак си мов, Про је кат 

„Гон до ла“– илу стра ци ја ано ма ли ја у систе му зашти те кул тур ног насле ђа у овом бро ју Гла сни ка.
11 До кра ја 2019. пре су да није доне та.

дозво ле за при прем не радо ве тра ја ла од 2016. годи не, 
ове актив но сти спро ве де не су непри мет но.8 Тако ђе 
вео ма дис крет но, нешто рани је деша вао се још један 
про цес. Репу блич ки завод за зашти ту спо ме ни ка кул-
ту ре, пре ко Коми си је за сарад њу са Уне ском, у апри лу 
2015. под нео је Коми те ту за свет ско насле ђе при ја ву 
да се (и) за Бео град ску твр ђа ву (Sin gi du num) спро ве де 
посту пак изра де номи на ци о ног доси јеа и пла на упра-
вља ња за упис на Листу свет ске при род не и кул тур не 
башти не,9 буду ћи да је ово јед но од кључ них доба ра 
сериј ске међу др жав не номи на ци је Fron ti er of the Roman 
Empi re. Номи на ци ја Гра ни це Рим ског цар ства у Срби-
ји покре ну та је на осно ву ини ци ја ти ве Архе о ло шког 
инсти ту та. Од тада струч ни тим Репу блич ког заво да и 
Архе о ло шког инсти ту та бави се изра дом номи на ци о-
ног доси јеа.

Могло би се закљу чи ти да је до рас ко ра ка дошло 
захва љу ју ћи непо сто ја њу међу соб ног инфор ми са ња у 
обе инсти ту ци је. У Репу блич ком заво ду реше ња о мера-
ма тех нич ке зашти те за изград њу кабин ске жича ре изра-
дио је архи тек та, без зна ња о ствар ном ста њу архе о ло-
шког садр жа ја и запо че том поступ ку номи на ци је. Води-
ло се рачу на само о визу ри и томе да струк ту ра пар ка 
буде што мање угро же на. У Архе о ло шком инсти ту ту 
сту ди о зно су се при пре ми ли за заштит на иско па ва ња, 
иако су на осно ву прет ход них резул та та могли да прет-
по ста ве да ће откри ти део југо за пад ног беде ма који би 
онда морао бити укло њен због пред сто је ће изград ње. 
Очи глед но је да су струч ња ци у обе инсти ту ци је дело-
ва ли око кул тур ног добра само у доме ну сво јих или зах-
те ва них инте ре са.

У апри лу 2019. годи не одлуком Управ ног суда у Бео-
гра ду зау ста вље ни су при прем ни гра ђе вин ски радо ви 
који су под ра зу ме ва ли поста вља ње шипо ва преч ни ка 
0,60 m до 12 m дуби не и прет ход на заштит на архе о ло-
шка истра жи ва ња уну тар габа ри та буду ће гра ђе ви не.10 
За Бео град ску твр ђа ву и антич ки Син ги ду нум насту пи-
ло је затиш је до доно ше ња пре су де да ли се изград ња 
може наста ви ти или се у пот пу но сти забра њу је.11 

Посма тра ју ћи само архе о ло шки аспект овог спе ци-
фич ног и изу зет ног кул тур ног добра уоча ва се да је став 
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струч ња ка у две инсти ту ци је довео у опа сност номи на-
ци о ни про цес, с обзи ром на то да је овде реч о архе о-
ло шком нала зи шту уну тар спо ме ни ка кул ту ре и да се 
ова два еле мен та не могу раз два ја ти. По зау ста вља њу 
при прем них радо ва у окви ру којих је било пла ни ра-
но и архе о ло шко истра жи ва ње актив но сти Архе о ло-
шког инсти ту та су наста вље не али у нешто изме ње ном 
обли ку. Ура ђен је нови про грам који је под ра зу ме вао 
сон да жна истра жи ва ња на прет по ста вље ној тра си југо-
и сточ ног беде ма кастру ма, у бли зи ни места где је пла-
ни ра на изград ња ста ни це жича ре.12 Оправ да ње да се 
додат на истра жи ва ња спро ве ду нала зи ло се у потре би 
да се испи та хро но ло ги ја и тра са југо за пад ног беде ма 
и могућ ност посто ја ња ста ри јег беде ма, који се пру жа 
дру га чи јом тра сом. На осно ву наве де ног може се прет-
по ста ви ти да је Архе о ло шки инсти тут желео да оба ви 
реви зи ју резул та та доби је них иско па ва њи ма 1984. годи-
не. Овде је важно напо ме ну ти да је инве сти тор изград-
ње кабин ске жича ре, Ски ја ли шта Срби је, оба вио гео ло-
шко сон ди ра ње на Сав ском шета ли шту и да је у јед ној 
кон тролнoј бушо ти ни на прав цу пру жа ња беде ма пре ма 
севе ру еви ден ти ран гра ђе вин ски или слој шута на дуби-
ни 5–8,70 m, што одго ва ра нивоу оче ки ва них оста та ка 
из антич ког пери о да.13 Дакле, са доста сигур но сти мо-
же се закљу чи ти да би и пред ло же на реви зи о на иско па-
ва ња у 2019. годи ни потвр ди ла резул тат доби јен 1984. 
годи не, који се слу чај но или намер но зане ма ру је и који 
је, због чиње ни це да није публи ко ван, оба ви јен недо у-
ми ца ма и недо ре че но сти ма. 

На овом месту не сто ји упи та ност да ли су потреб на 
архе о ло шка истра жи ва ња, већ зашто дирек тор Архе о-
ло шког инсти ту та са сарад ни ци ма инси сти ра на овим 
иско па ва њи ма кад је лока ци ја више стру ко ризич на и 
про бле ма тич на. Шта год да се откри је а Ски ја ли шта 
Срби је и Град Бео град на том месту започ ну изград њу, 
сви архе о ло шки оста ци биће укло ње ни. Иде ја о пре зен-
та ци ји, која је наве де на и у реше њу Репу блич ког заво да, 
на нивоу је неду хо ви те шале; веро ват но се мисли ло на 
инфор ма тив ну таблу поред које ће посе ти о ци про ла-
зи ти кад се спу шта ју да уђу у каби ну жича ре. Уко ли ко 
се иско па ва у бли зи ни, на поте су где није пред ви ђе на 
изград ња, поста вља се пита ње да ли ће откри ве ни оста-
ци, у овом тре нут ку мислим на југо за пад ни бедем рим-
ског лого ра, поко ле ба ти инве сти то ра и Град Бео град и 

12 Иако је на почет ку гра ђан ске ини ци ја ти ве у апе лу про тив изград ње жича ре један од пот пи сни ка био и др Мио мир Кораћ, дирек тор 
Архе о ло шког инсти ту та, убр зо у новим апе ли ма више није било њего вог потписa подр шке а њего во дело ва ње усме ре но је на обез бе-
ђи ва ње усло ва за изво ђе ње архе о ло шких истра жи ва ња у бли зи ни места где је пла ни ра на изград ња објек та жича ре. Др Мио мир Кораћ 
је са дирек тор ком Репу блич ког заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре Мир ја ном Андрић и сарад ни ци ма одр жао два састан ка у Пред-
сед ни штву Репу бли ке Срби је (мај 2019) ради дого во ра о томе да се архе о ло шка истра жи ва ња изве ду на повр ши ни где није пред ви ђе на 
изград ња. Ове састан ке подр жа ли су пред став ни ци Мини стар ства кул ту ре и инфор ми са ња, Град ске упра ве гра да Бео гра да и инве сти-
то ра радо ва, Ски ја ли шта Срби је. У слич ном саста ву ова два дирек то ра са сарад ни ци ма има ли су саста нак у Пари зу са Мех тилд Руслер, 
дирек тор ком Уне ско вог Коми те та за свет ско насле ђе, како би је уве ри ли у то да акту ел на деша ва ња неће ути ца ти на аутен тич ност и 
инте гри тет кул тур ног добра на Пре ли ми нар ној листи. Иако састан ци нису били тај ни, ни са јед ног од њих нема запи сни ка ни зва нич ног 
саоп ште ња, али посто ји зајед нич ка фото гра фи ја из Пари за која је поде ље на на дру штве ној мре жи са комен та ром (Face bo ok стра ни ца 
Евро па ностра Срби ја, 21. мај 2019). До кра ја 2019. нису изве де на архе о ло шка истра жи ва ња ни на месту пла ни ра ном за каби ну жича ре 
ни на дру гим повр ши на ма Сав ског шета ли шта.

13 Доку мен та ци ја и изве шта ји у архи ви Репу блич ког заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре (април 2019).

наве сти их да оду ста ну од изград ње. Да ли је овај мали 
улог кар та којом се шти ти кул тур но добро од изград-
ње и сигур не дева ста ци је? Чак и да јесте тако, отва ра 
се про блем како даље посту па ти с откри ве ним беде мом 
или дру гим објек ти ма. 

Гра ђа ни Бео гра да и Срби је често неза до вољ ни 
комен та ри шу како архе о ло зи нешто зани мљи во откри ју 
а онда неко одлу чи да се то затр па. Атрак тив ност нала-
за засе ни реал ну ситу а ци ју веза ну за рад ње и поступ ке 
потреб не да би оста ци били ква ли тет но при пре мље-
ни за публи ку. У крат ком пре гле ду исто ри је лого ра у 
Син ги ду ну му већ сам наве ла да је зна чај но стра дао и 
да је откри вен углав ном у темељ ној зони те би тре ба ло 
води ти рачу на о дуби ни откри ве ног нала за, затим о еле-
мен ти ма за ана сти ло зу, на који начин интер пре ти ра ти 
откри ће. Кон зер ва ци ја и пре зен та ци ја без про ми шља-
ња и дубље ана ли зе често буде струч но и јав но кри ти-
ко ва на. Тако ђе, откри ће не може да над ја ча исто риј ски 
кон текст про сто ра; у овом слу ча ју реч је о град ском 
пар ку који је настао одмах после осло бо ђе ња, тј. пре да-
је кљу че ва Бео гра да у 19. веку. Одлу ка да поста не архе-
о ло шки парк зах те ва ла би сасвим нови кон цепт. Осу да 
гра ђа на да се све атрак тив но затр па ва није пра вед на. 
Зато би и одлу ка да се започ ну архе о ло шка иско па ва ња 
на про сто ру висо ког ризи ка мора ла да буде доне та тек 
после детаљ не ана ли зе свих чини ла ца и окол но сти.

У овом тре нут ку, док тра је пат-пози ци ја, раз мо три-
мо могућ но сти зашти те архе о ло шког нала зи шта Син-
ги ду нум у гра ни ца ма спо ме ни ка кул ту ре Бео град ска 
твр ђа ва. Репу бли ка Срби ја рати фи ко ва ла је Европ ску 
кон вен ци ју о зашти ти архе о ло шког насле ђа (Вале та, 
1992). Тиме смо се оба ве за ли да при ме њу је мо инте-
грал ну зашти ту архе о ло шког насле ђа у сми слу да спро-
во ди мо поли ти ке пла ни ра ња које су осми шље не тако 
да обез бе де ства ра ње урав но те же не стра те ги је зашти-
те, кон зер ва ци је и уна пре ђи ва ња про сто ра од инте ре-
са за архе о ло ги ју. То под ра зу ме ва дуго роч ну стра те ги ју 
архе о ло шких истра жи ва ња с раци о нал ним при сту пом у 
потре би за новим иско па ва њи ма, посеб но на кул тур ним 
добри ма од изу зет ног зна ча ја за Репу бли ку Срби ју. Све 
заин те ре со ва не инсти ту ци је нау ке и зашти те тре ба ло 
би да изра де дета љан више го ди шњи про грам у којем 
би архе о ло шки радо ви на кул тур ном добру били син-
хро ни зо ва ни са кон зер ва тор ским и реста у ра тор ским. 
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Изу зет но је важно и нео п ход но да сарад ни ци Архе о ло-
шког инсти ту та, где се и нала зи цело куп на доку мен та-
ци ја, публи ку ју резул та те доса да шњих истра жи ва ња и 
да науч ној и широј јав но сти пре зен ту ју науч ни став и 
хипо те зе и тиме омо гу ће јав ну поле ми ку. Додат на иско-
па ва ња која нису заштит ног карак те ра и без усво је ног 
пла на и про гра ма могу да угро зе сачу ва ну стра ти гра фи-
ју и аутен тич ност која је дока за на рани јим иско па ва њи-
ма, ква ли тет но доку мен то ва на, посеб но ако је науч но 
вало ри зо ва на у при зна тим публи ка ци ја ма. 

Уне сков Коми тет за свет ско насле ђе у сво јим пре-
по ру ка ма саве ту је да се обим архе о ло шких иско па ва ња 
огра ни чи, упра во у циљу очу ва ња овог нео б но вљи вог 
ресур са за буду ће гене ра ци је. Држа ва, под но си лац номи-
на ци о ног доси јеа, мора да гаран ту је да су добра зашти ће-
на одго ва ра ју ћим план ским и урба ни стич ким реше њи ма 
и да њихов инте гри тет неће бити нару шен изград њом 
уну тар уже или шире зоне зашти те. Изја ва о добру које 
се номи ну је мора да одго ва ра ста њу на тере ну, а про ме не 
сме ју да насту пе уко ли ко се оправ да ност дока же посеб-
ном сту ди јом (HIA: Heri ta ge Impact Asses sment).

Потре ба Град ске упра ве Бео гра да да уна пре ди тури-
стич ку пону ду изград њом кабин ске жича ре уну тар спо-
ме ни ка кул ту ре и архе о ло шког нала зи шта иску ша ла 
је сна гу, спрем ност и спо соб ност инсти ту ци ја које се 
баве кул тур ним насле ђем. Јав ност се уве ри ла у немоћ 
инсти ту ци ја, које су пока за ле неспрем ност да зашти-
те кул тур но насле ђе. Већу сна гу и спрем ност пока за ли 
су неза ви сни струч ња ци и они оку пље ни у невла ди ним 
удру же њи ма. До закљу че ња овог бро ја Гла сни ка ДКС 
дирек тор ка Репу блич ког заво да за зашти ту спо ме ни-
ка кул ту ре није пову кла нијед но спор но реше ње којим 
се омо гу ћа ва изград ња кабин ске жича ре у гра ни ца ма 
спо ме ни ка кул ту ре од изу зет ног зна ча ја и архе о ло шког 
нала зи шта које се нала зи на Пре ли ми нар ној листи 
свет ске башти не. Зах тев су упу ти ли Управ ни одбор и 
Струч ни савет Репу блич ког заво да, гру па струч ња ка у 
Репу блич ком заво ду, САНУ, екс пер ти Евро пе ностре 
из Срби је, Лук сем бур га, Бел ги је, Фран цу ске, Ита ли-
је, Грч ке, невла ди на удру же ња, зна ме ни ти поје дин ци и 
шесна ест хиља да неза до вољ них гра ђа на.

Чека мо две хиља де два де се ту.

Сл. 1 Потес где је пла ни ра на изград ња кабин ске жича ре на Сав ском шета ли шту у пар ку Вели ки Кале мег дан у окви ру спо ме ни ка 
кул ту ре Бео град ска твр ђа ва. Сни ми ла Маја Ђор ђе вић 18. апри ла 2019, на дан кад је био пред ви ђен поче так при прем них радо ва.
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Ката ри на Мак си мов

ПРО ЈЕ КАТ „ГОН ДО ЛА“– ИЛУ СТРА ЦИ ЈА АНО МА ЛИ ЈА
У СИСТЕ МУ ЗАШТИ ТЕ КУЛ ТУР НОГ НАСЛЕ ЂА 

Дана шњи Бео град не може се зами сли ти без силу е те 
Бео град ске твр ђа ве. Његов наста нак нај у же је везан за 
ово утвр ђе ње и запра во се може сма тра ти урба ни стич-
ким и архи тек тон ским наслед ни ком врло сло је ви тог кул-
тур ног про сто ра. Бео град ску твр ђа ву, у свој њеној лепо-
ти и зна ча ју, чине мате ри јал ни дока зи исто риј ског раз-
во ја од првих утвр ђе ња, пре ко антич ког Син ги ду ну ма, 
визан тиј ског касте ла, срп ског утвр ђе ног гра да и седи шта 
Ото ман ског цар ства па све до XVI II века, када наста ју 
басти о не фор ти фи ка ци о не струк ту ре.1 Богат ство свих 
оста та ка и исто риј ски зна чај пре по знат је већ на самом 
почет ку фор ми ра ња прав не зашти те на овим про сто ри-
ма, те је Бео град ска твр ђа ва 1947. годи не про гла ше на за 
спо ме ник кул ту ре. Од тада се пер ма нент но врше архе о-
ло шка и дру га истра жи ва ња, радо ви на кон зер ва ци ји и 
рекон струк ци ји, и упо ре до про ми шља о начи ну кори-
шће ња цело куп ног про сто ра. Две деце ни је након утвр-
ђи ва ња за кул тур но добро, 1969. годи не, усва ја се и први 
детаљ ни урба ни стич ки план у окви ру којег се зашти та 
Бео град ске твр ђа ве про ши ре на кроз урба ни стич ки кон-
текст пре по зна је као цели на, раз ви ја ју ћи два могу ћа сце-
на ри ја – с музеј ском наме ном и/или као град ски парк.2 
Вало ри зо ва на као јед на од нај вред ни јих, завре ди ла је и 
утвр ђи ва ње за кул тур но добро од наци о нал ног – изу зет-
ног зна ча ја за Репу бли ку Срби ју 1979. годи не.3

Дана шњи Бео град не може се зами сли ти ни без визу-
ра модер ног Новог Бео гра да с дру ге стра не река Саве 
и Дуна ва, пре по знат од стра не град ске слу жбе зашти те 
и еви ден ти ран као цели на „При о бал на зона Новог Бео-
гра да“ која ужи ва прет ход ну зашти ту. Овом цели ном 
доми ни ра ју парк Ушће, Пала та Срби ја и Музеј савре ме-
не умет но сти зајед но са силу е та ма висо ких згра да – кула 
у даљи ни, подиг ну тих у дру гој поло ви ни XX века. 

Иако наста ја ли у раз ли чи тим епо ха ма, зајед нич ки 
име ни те љи ком плек са Бео град ске твр ђа ве и При о бал-

1 M. Neš ko vić, Valo ri za tion and reha bi li ta tion of histo ric struc tu res on the Bel gra de for tress for pur po ses of modern ways of pro tec tion and revi ta li za-
tion, in: M. Koui & F. Zez za (Eds.), 8th Inter na ti o nal Sympo si um on the Con ser va tion of Monu ments in the Medi ter ra nean Basin: Monu ment 
Dama ge Hazards & Reha bi li ta tion Tec hno lo gi es, Athens: Tec hni cal Cham ber of Gre e ce 2013, 355–371.

2 М. Нешко вић, Зашти та и реви та ли за ци ја Бео град ске твр ђа ве, Гла сник ДКС 32, Бео град 2008, 172–178.
3 „Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је“ бр. 14/79.
4 Про је кат је пред ста вљен кроз План детаљ не регу ла ци је, изме ђу оста лог, као инве сти ци ја која има за циљ да уре ди про стор и „уна пре ди ква-

ли тет и пону ду посто је ћег систе ма јав ног град ског пре во за, рас те ре ти посто је ћу сао бра ћај ну мре жу, уна пре ди без бед ност и ком фор кре та ња 
за пеша ке и бици кли сте, сма њи загађењe које поти че од кон вен ци о нал них обли ка пре во за итд.“ („Сл. лист гра да Бео гра да“ бр. 65/2018).

5 Од 11 чла но ва који чине пред сед ни штво ДКС, 10 се изја сни ло „за“ а један је био уздр жан.
6 https://www.peti ci je.onli ne/per ti ci ja_pro tiv_grad nje_gon do le_na_beo grad skoj_tvr dja vi#sign. Пети ци ја је обја вље на 19. мар та 2019. годи не 

и за само пет дана пот пи са ло ју је пре ко 12.000 гра ђа на, да би у наред ном пери о ду број пот пи са пре ма шио 16.000.

не зоне Новог Бео гра да јесу визу ре које град Бео град, 
поред неу пит не при пад но сти европ ској кул ту ри, данас 
чине једин стве ним. Ове две цели не у исти кон текст ста-
вља и јав но пред ста вље на иде ја локал не само у пра ве гра-
да Бео гра да о изград њи кабин ске жича ре – гон до ле која 
би их физич ки пове зи ва ла.

Сре ди ном мар та 2019. годи не на адре су Дру штва 
кон зер ва то ра Срби је сти гло је писмо с пози вом да се 
ДКС као стру ков но удру же ње при кљу чи апе лу чији је 
циљ спре ча ва ње пла ни ра не изград ње гон до ле/жича ре 
изме ђу Бео град ске твр ђа ве и Ушћа, пред ста вље не као 
сао бра ћај но-тури стич ка ино ва ци ја гра да.4 Про бле ма-
тич ни про је кат је, пока за ће се, изве сна прет ња свим 
прет ход но наве де ним вред но сти ма Бео гра да – мно го-
број ним исто риј ским сло је ви ма и силу е та ма које чине 
његов иден ти тет. Позив је упу ти ла орга ни за ци ја Евро па 
ностра Срби ја, која је саста ви ла текст апе ла зајед но са 
Срп ским архе о ло шким дру штвом и Оде ље њем за архе о-
ло ги ју Фило зоф ског факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду. 

О реа ли за ци ји спор ног про јек та општа и струч на 
јав ност сазна ла је првен стве но из меди ја, а ини ци јал-
но алар ми ра на сечом више десе ти на ста ба ла у пар ко ви-
ма Ушће и Кале мег дан у скло пу актив но сти при пре ме 
гра ди ли шта. Про ти вље ње шире зајед ни це изград њи 
објек та, одно сно ста ни це кабин ске жича ре на Бео град-
ској твр ђа ви, непо крет ном кул тур ном добру од изу зет-
ног зна ча ја, поста ви ло је пред Дру штво кон зер ва то ра 
Срби је озбиљ но пита ње уло ге кон зер ва тор ске стру ке, на 
које је овај пут мора ло да се одго во ри. Гото во јед но гла-
сном одлу ком Пред сед ни штва5 Дру штво се истог дана 
по пози ву при кљу чи ло акци ји и поста ло рав но прав ни 
пот пи сник тек ста апе ла и онлајн-пети ци је.6

Могућ ност да дође до реа ли за ци је про јек та изград-
ње гон до ле која ће трај но нару ши ти основ не вред но сти 
Бео град ске твр ђа ве, њену сло је ви тост, визу ре, карак тер 
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кори шће ња пар ков ског про сто ра запра во је после ди ца 
ану ли ра ња рада на зашти ти кул тур ног насле ђа од тре-
нут ка доно ше ња Изме на и допу на Зако на о пла ни ра њу и 
изград њи 2014. годи не. Иако су тада све слу жбе заду же не 
за очу ва ње непо крет ног кул тур ног насле ђа, као и ДКС, 
ука зи ва ле на про бле ма тич не чла но ве овог зако на, није 
посто ја ла довољ на сна га и спрем ност да се с овим про-
бле мом иза ђе у јав ност. Про пу ште на је и шан са да над-
ле жна мини стар ства, на челу са Мини стар ством кул ту ре 
и инфор ми са ња, у про це су доно ше ња зако на пре не су 
ста во ве струч ња ка из обла сти зашти те и њихо ву забри-
ну тост због при ме не таквог зако на у прак си. 

„Гон до ла“ на Бео град ској твр ђа ви само је један од 
мно гих слу ча је ва када је слу жба зашти те иско ри шће на 
као адми ни стра тив ни апа рат за спро во ђе ње исхи тре них 
иде ја на нај ве ћу ште ту непо крет ног кул тур ног насле ђа, 
које је Уста вом зага ран то ва но пра во свих гра ђа на Срби-
је. Очу ва ни архе о ло шки, архи тек тон ски, исто риј ски, 
кул ту ро ло шки сло је ви Бео град ске твр ђа ве деце ни ја ма 
су пред мет про у ча ва ња, про ми шља ња и уче ња мно го-
број них струч ња ка из свих обла сти зашти те. Сто га није 
за чуђе ње да је, тек неко ли ко дана након обја вљи ва ња 
почет ног апе ла са пети ци јом, запо че ла врло интен зив на 
бор ба про тив нару ша ва ња наве де них сло је ва, као и да је 
кул ми ни ра ла удру жи ва њем доса да неви ђе ног бро ја поје-
ди на ца, науч них инсти ту ци ја и дру штве них орга ни за ци-
ја ради оства ри ва ња иден тич ног циља. 

Коор ди ни ра ни пред став ни ца ма Евро па ностре 
Срби ја др Вишњом Кисић и Евро па ностре Хаг –Бри-
сел др Ири ном Субо тић, струч ња ци, удру же ња и науч-
но о бра зов не инсти ту ци је сагле да ва ли су све про бле ма-
тич не стра не про јек та који и данас пре ти да непо врат но 
нару ши један од сим бо ла наци о нал ног иден ти те та а који 
је и сам сим бол суми ра них про бле ма у ресо ру зашти те 
кул тур ног насле ђа. Елек трон ском пре пи ском је са раз-
ли чи тих струч них аспе ка та ука зи ва но на кључ не про-
бле ма тич не тач ке. У тим актив но сти ма уче ство ва ли су 
Дру штво кон зер ва то ра Срби је, Срп ско архе о ло шко дру-
штво, Наци о нал ни коми те ти Ико мо са и Ико ма Срби ја, 
Уне ско Кате дра за кул тур ну поли ти ку и менаџ мент Уни-
вер зи те та умет но сти у Бео гра ду, Оде ље ња за архе о ло ги ју 
и исто ри ју умет но сти, и Цен тар за тео риј ску архе о ло ги ју 
Фило зоф ског факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду, Инсти-
тут за сту ди је Поду на вља, Инсти тут за урба не поли ти-
ке, Доко мо мо Срби ја, Асо ци ја ци ја Неза ви сна кул тур на 

7 Ини ци ја ти ву је под не ло Удру же ње „Пра во на град“ 21. мар та 2019.
8 „Слу жбе ни лист гра да Бео гра да“ бр. 65/2018.
9 „Слу жбе ни лист гра да Бео гра да“ бр. 11/2016.
10 „Слу жбе ни лист гра да Бео гра да“ бр. 20/2016.
11 Управ ни суд јe закљу чио да јe захтeв РЕРИ за одлагањe извршeња рeшeња осно ван тe да би извођeњe радо ва на Калeмeгдану могло да 

има нeнадокнадивe послeдицe по кул тур но добро Бео град ска твр ђа ва и живот ну срeдину. Прeма закључ ку Управ ног суда, извршeњeм 
рeшeња о грађeвинској дозво ли била би нанeта штeта ширим интeрeсима јав но сти која би сe тeш ко могла надок на ди ти.

12 https://www.euro pa no stra.org/euro pean-experts-rele a se-highly-cri ti cal-report-abo ut-con tro ver sial-cable-car-pro ject-on-the -bel gra de-for tress-
ser bia/. У овом бро ју Гла сни ка ДКС обја вљу је мо пре вод Изве шта ја Евро па нострe о пред ло же ном про јек ту жича ре Кале мег да н–У шће у 
Бео гра ду.

сце на Срби је, Aкадемија архи тек ту ре Срби је, Бал кан ска 
музеј ска мре жа и Мре жа за насле ђе Југо и сточ не Евро пе. 
Из ове пре пи ске, која је тра ја ла интен зив но неко ли ко 
дана, про ис те кла су писма који ма се тра жи хит но обу-
ста вља ње даљих про це ду ра, пре и спи ти ва ње сагла сно сти 
и дозво ла изда тих за про је кат изград ње гон до ле на кул-
тур ном добру од изу зет ног зна ча ја, као и одго вор но сти 
над ле жних инсти ту ци ја, а упу ће на су мини стру кул ту ре 
Вла да ну Вуко са вље ви ћу, мини стар ки гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја и инфра струк ту ре Зора ни Михај ло вић, пред-
сед ни ку Коми си је за сарад њу са Уне ском проф. др Гора-
ну Мила ши но ви ћу и дирек тор ки Репу блич ког заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре Бео град Мир ја ни Андрић. 
Одре ђе ни број пот пи сни ка писа ма орга ни зо вао је и кон-
фе рен ци ју за меди је у Бео гра ду 27. мар та 2019. годи не у 
Меди ја цен тру, на којој је при су ство вао забри ња ва ју ће 
мали број пред став ни ка штам па них меди ја, теле ви зи ја и 
ради ја, али је одјек на интер нет пор та ли ма и дру штве-
ним мре жа ма био вео ма сна жан.

Након упу ћи ва ња писа ма усле дио је и већи број саста-
на ка са над ле жни ма, али и сусре та пред став ни ка покре-
та ча акци је са орга ни за ци ја ма које су се у међу вре ме ну 
при дру жи ва ле. Сна га воље да се заин те ре со ва ним стра-
на ма аргу мен то ва но обра зло же све могу ће непо врат не 
штет не после ди це резул ти ра ла је, изме ђу оста лог, тиме 
да се на Устав ном суду у мар ту 2019. годи не нађе Ини ци-
ја ти ва7 за испи ти ва ње устав но сти и зако ни то сти Пла на 
детаљ не регу ла ци је за жича ру Кале мег да н–У шће.8 Аргу-
мен та ци ја је засно ва на на чиње ни ци да је План донет 
упр кос неса гла сју с пла но ви ма вишег реда: Гене рал ним 
урба ни стич ким пла ном Гра да Бео гра да9 и Пла ном гене-
рал не регу ла ци је гра ђе вин ског под руч ја седи шта једи ни-
ца локал не само у пра ве, Град Бео град, Цели не I–XIX.10 
Из зајед нич ког рада је, у апри лу, Регу ла тор ни инсти тут 
за обно вљи ву енер ги ју и живот ну сре ди ну Управ ном су-
ду под нео кри вич ну при ја ву, на осно ву које је до даљ њег 
обу ста вље на изда та гра ђе вин ска дозво ла за при прем-
не радо ве за изград њу ста ни це „Кале мег дан“.11 У мају 
је сво ју шесто чла ну деле га ци ју посла ла и пане вроп ска 
орга ни за ци ја Евро па ностра, која је у неко ли ко дана 
оба ви ла низ детаљ них саста на ка при ку пив ши потреб не 
инфор ма ци је који ма су аргу мен то ва ни доме ти про бле ма 
свим доно си о ци ма одлу ка.12 Јав на рас пра ва о Студиjи o 
прoцeни ути ца ја нa живoтну срeдину Про јек та кабин-
ске жича ре (гон до ле) Кале мег да н–У шће била је повод да 
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се током лет њих месе ци удру же ња поно во акти ви ра ју и 
зајед но при пре ме стра те ги ју изла га ња при ме да ба како би 
пока за ли и дока за ли да су изра ђи ва чи Сту ди је зане ма-
ри ли ути цај изград ње на спо ме ник кул ту ре и пар ков ски 
амби јент Кале мег да на.13 

Од почет ка актив но сти у акци ји спре ча ва ња про јек-
та „гон до ла“ прст је нај че шће упи ран у слу жбу зашти те 
непо крет ног кул тур ног насле ђа, која је систем ски ло-
шом кадров ском поли ти ком, закон ским (не)регу ла ти ва-
ма, забра ном запо шља ва ња и сла бом интер сек тор ском 
сарад њом с обра зов ним систе мом већ дужи низ годи-
на осла бље на, изну ре на и демо ра ли са на. Непо бит на је 
чиње ни ца да је „гон до ла“ само јед на од мно гих ситу а ци ја 
у који ма, под кон стант ним при ти ском, поку ша ва ју ћи да 
ком про ми сним реше њи ма спре чи или убла жи неспор-
но ката стро фал не после ди це по кул тур но насле ђе, слу-
жба зашти те запра во изве сно капи ту ли ра. Чиње ни ца је 
и да је „гон до ла“ нај звуч ни ји потен ци јал ни ком про мис 

13 Пре ма чл. 19, став 2 Зако на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну („Сл. гла сник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009) ода бра ни изра ђи вач 
Сту ди је о про це ни ризи ка био је у оба ве зи да офор ми мул ти ди сци пли нар ни тим струч ња ка који су ква ли фи ко ва ни да про це не ути цај 
из обла сти која је пред мет Сту ди је. Како је про је кат пред ви ђен да се реа ли зу је на про сто ру који је зашти ћен пре ма Зако ну о кул тур ним 
добри ма а у тиму за про це ну ути ца ја није било кон зер ва то ра, јасно је да изра ђи вач није дока зао потреб не пара ме тре за даљу реа ли за ци ју 
те да је сто га пред ло же на сту ди ја ништав на.

досад, буду ћи да Бео град ска твр ђа ва са пар ком Кале-
мег дан пред ста вља сим бол глав ног гра да и као таква је 
пре по зна тљив иден ти тет Срби је на европ ском, ако не и 
свет ском нивоу. 

Од успо ста вља ња систе ма зашти те кул тур ног насле-
ђа у Срби ји до сада шњег тре нут ка није запам ће но да 
тако искре но, срча но и аргу мен то ва но удру же на струч-
на јав ност иза ђе и јасно затра жи пошто ва ње основ них 
и зага ран то ва них пра ва на очу ва ње живот не и кул тур не 
сре ди не. Врло је јед но став но раз у ме ти зашто је „гон до-
ла“ про из ве ла врло бур ну реак ци ју стру ке пре за си ће не 
кон стант ним игно ри са њем и оглу ша ва њем над ле жних 
струк ту ра о струч на мишље ња, ста во ве и аргу мен те. 
Овог пута стру ка је јав но изре кла став да је уни шта-
ва ње сим бо ла мили он ског гра да, пре сто ни це држа ве 
Срби је, изград њом пре во зног сред ства пре ко реке ван 
гра ни ца при хва тљи вог и да није спрем на да у овој бор-
би посу ста не.

Сл. 1. Деле га ци ја Евро па ностре са струч ња ци ма из Срби је поред посе че ног дрве та на Кале мег да ну, 6. мај 2019, слева надесно: 
Лоран Леви Штрос, Ири на Субо тић, Лука Кне же вић Стри ка, Јеле на Мијић, Ката ри на Мак си мов, Вишња Кисић, Ксе ни ја Радо ва-
но вић, Горан Том ка, Пао ло Вити, Сне шка Ква двлих Миха и ло вић, Ги Клос и Фани Малу ху-Туфа но (извор: Евро па  ностра, 2019)
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Вишња Кисић

ПРО ГРАМ „СЕДАМ НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈИХ“ 
У КОН ТЕК СТУ БОР БЕ ЗА ОЧУ ВА ЊЕ БЕО ГРАД СКЕ ТВР ЂА ВЕ

Као део бор бе за очу ва ње Бео град ске твр ђа ве с 
антич ким Син ги ду ну мом, Пар ком Кале мег дан и 
Ушћем, а про тив град ње кабин ске жича ре (гон до ле) 
Кале мег да н–У шће, Евро па ностра Срби ја номи но ва ла 
је Бео град ску твр ђа ву са Ушћем за про грам „Седам нај-
у гро же ни јих“ спо ме ни ка Евро пе 2020. годи не. У тек-
сту који сле ди биће пред ста вљен овај про грам, реле-
вант ни при ме ри, као и могућ но сти које про грам нуди у 
бор би за очу ва ње угро же ног кул тур ног насле ђа широм 
Срби је.

Про грам „Седам нај у гро же ни јих“ као пане вроп ска
подр шка у бор би за очу ва ње насле ђа

Про грам „Седам нај у гро же ни јих“ покре ну ла је у јану-
а ру 2013. годи не Евро па ностра, нај ве ћа пане вроп ска 
орга ни за ци ја посве ће на кул тур ном насле ђу, у сарад њи са 
Инсти ту том Европ ске инве сти ци о не бан ке као суо сни-
ва чем и Саве том Европ ске раз вој не бан ке као при дру же-
ним парт не ром.1 Иако је Евро па ностра од свог осни ва-
ња 1953. посве ће на очу ва њу угро же ног насле ђа широм 
Евро пе, про грам „Седам нај у гро же ни јих“ омо гу ћио је 
систем ски и видљи ви ји оквир за дело ва ње у деце ни ји у 
којој је све мање ула га ња јав них сред ста ва у обно ву кул-
тур ног насле ђа а све већи при ти сак инве сти ци ја и капи-
та ла на исто риј ске пре де ле и непо крет на кул тур на добра. 
У том кон тек сту про грам „Седам нај у гро же ни јих“ нуди 
тран сна ци о нал ну подр шку и соли дар ност у уса мље ним 
локал ним бор ба ма за очу ва ње насле ђа. 

Кроз про грам „Седам нај у гро же ни јих“ утвр ђу је се 
листа нај у гро же ни јих спо ме ни ка кул ту ре широм Евро пе 
и покре ће јав ност на локал ном, наци о нал ном и европ-
ском нивоу с циљем њихо вог очу ва ња. Сва ке дру ге, а од 
2020. и сва ке годи не отво рен је позив за номи но ва ње 
угро же них спо ме ни ка кул ту ре. Номи но ва ње могу извр-
ши ти орга ни за ци је чла ни це Евро па ностре, парт нер ске 
орга ни за ци је, држав на пред став ни штва Евро па ностре 
или јав не, цивил не и при ват не орга ни за ци је актив не на 
пољу очу ва ња насле ђа у држа ва ма у који ма Евро па ностра 
нема сво ја пред став ни штва. 

У Срби ји номи но ва ње врши Евро па ностра Срби ја, 
која има могућ ност да номи ну је мак си мал но два лока-
ли те та која сма тра нај у гро же ни јим, која има ју европ ски 
зна чај и у вези с који ма посто ји кри тич на маса и воља 

1 Више инфор ма ци ја о про гра му, осни ва чи ма про гра ма и прет ход ним номи но ва ним спо ме ни ци ма може се наћи на зва нич ној веб-стра ни-
ци про гра ма: http://7mosten dan ge red.eu/

струч не јав но сти или локал них зајед ни ца да се посве те 
реви та ли за ци ји номи но ва них спо ме ни ка кул ту ре. 

Све при сти гле номи на ци је раз ма тра Саве то дав ни од-
бор, саста вљен од струч ња ка из обла сти насле ђа из целе 
Евро пе и пред став ни ка Европ ске инве сти ци о не бан ке. 
Они одлу чу ју о ужем избо ру од четр на ест и дају пре по ру-
ку за ода бир седам спо ме ни ка Управ ном одбо ру Евро па 
ностре, који одлу чу је о финал ном избо ру седам спо ме-
ни ка кул ту ре. Спо ме ни ци се бира ју на осно ву три кри-
те ри ју ма: везе спо ме ни ка са широм европ ском кул ту ром, 
нивоа угро же но сти спо ме ни ка и спрем но сти локал них 
упра ва, локал них зајед ни ца и струч не јав но сти за потен-
ци јал ну реви та ли за ци ју спо ме ни ка. 

Спо ме ни ци ма кул ту ре који су номи но ва ни као јед-
ни од седам нај у гро же ни јих обез бе ђу је се публи ци тет на 
европ ском нивоу, док Евро па ностра са локал ним парт-
не ри ма орга ни зу је струч не посе те посве ће не реста у ра-
ци ји, кон зер ва ци ји и реви та ли за ци ји спо ме ни ка. Међу-
на род ни струч ња ци који уче ству ју у посе ти сво ју екс-
пер ти зу и зна ња нуде волон тер ски; након сва ке посе те 
суми ра ју запа жа ња и у изве шта ју дају кон крет не пред ло-
ге – могу ћих начи на финан си ра ња актив но сти на обно ви 
сва ког од спо ме ни ка али и за упра вља ње и еду ка ци ју. 

Самим тим про грам „Седам нај у гро же ни јих“ није 
меха ни зам за финан си ра ње кон зер ва ци је и реста у ра ци-
је кул тур них доба ра, већ слу жи као струч на подр шка и 
под сти цај за моби ли за ци ју локал них зајед ни ца, јав них 
уста но ва, струч ња ка и само у пра ва у очу ва њу европ ског 
насле ђа. Важно је да про грам није крат ко ро чан, што 
зна чи да је спо ме ник на листи све док се његов ста тус 
не реши, то јест док опа сност која му пре ти не буде 
откло ње на. 

При ме ри успе шних бор би – од небри ге до
инве сти ци ја које угро жа ва ју насле ђе

Добра која су се доса да била нашла на листи про гра ма 
„Седам нај у гро же ни јих“ доби ла су зна чај ну међу на род ну 
пажњу и видљи вост, и њихо ва суд би на је пре о бли ко ва на 
ула ском на ову листу. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва ради се о 
запо ста вље ним спо ме ни ци ма који ма недо ста ју ула га ња, 
одр жа ва ње и пажња, и која кроз про грам доби ја ју зна чај-
ну међу на род ну струч ну подр шку, кон так те, али нерет ко 
и сред ства за обно ву, истра жи ва ња и еду ка ци ју. 

725.182:005(497.11)"2020"
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У Срби ји је већ током првог циклу са про гра ма 
номи но ва но архе о ло шко нала зи ште Вин ча, које је иза-
бра но међу четр на ест нај у гро же ни јих спо ме ни ка кул-
ту ре у 2013. годи ни али због недо стат ка анга жма на и 
сарад ње од стра не над ле жних уста но ва и локал не зајед-
ни це није ода бра но међу седам финал них лока ли те та. 
Током 2014. годи не номи но ва на је и иза бра на Субо-
тич ка сина го га, а посе та европ ске деле га ци је струч-
ња ка и про је кат „Насле ђе под лупом“2, коју је реа ли-
зо ва ла Евро па ностра Срби ја у сарад њи са локал ним и 
наци о нал ним уста но ва ма и међу на род ним парт не ри ма, 
зна чај но су ути ца ли на инсти ту ци о нал ну сарад њу при-
ли ком про це са реста у ра ци је, на еду ка ци ју струч ња ка и 
мла дих струч ња ка из реги о на, као и на кључ не избо ре 
и одлу ке у вези с при о ри те ти ма и при сту пом реста у ра-
ци ји. Сли чан при мер зане ма ре ног спо ме ни ка којем је 
потреб на реста у ра ци ја и аде кват на наме на је Мемо ри-
јал ни цен тар Бошко Буха на Јабу ци, који је ове годи не 
номи но ван за про грам од стра не Евро па ностре Срби ја 
у сарад њи са дру гим орга ни за ци ја ма.

Номи на ци ја Бео град ске твр ђа ве за „Седам нај у гро-
же ни јих“ пред ста вља при мер у којем кључ на прет ња 
спо ме ни ку нису небри га и недо ста так сред ста ва за очу-

2 Више инфор ма ци ја о про јек ту Насле ђе под лупом, може се наћи на веб стра ни ци Евро па Ностре Срби ја: http://euro pa no stra ser bia.org/
nasle de-pod-lupom/

ва ње, већ „раз вој не“ иде је и про јек ти неком па ти бил ни 
с кул тур ним добром. У слу ча ју Бео град ске твр ђа ве, иа-
ко јој редов но и систем ско одр жа ва ње тако ђе недо ста је, 
про је кат град ње гон до ле подр жан од стра не град ских и 
наци о нал них вла сти непо врат но и нeнадокнадиво би 
угро зио ово кул тур но добро. У таквим слу ча је ви ма фо-
кус је на зау ста вља њу инве сти ци о ног про јек та и изра ди 
дуго роч ног пла на зашти те и упра вља ња који оне мо гу-
ћа ва слич не про јек те у будућ но сти. Упра во у овим слу-
ча је ви ма међу на род на видљи вост и при ти сак могу да 
допри не су потреб ном ути ца ју на доно си о це одлу ка, 
отва ра њу дија ло га са вла сти ма, про ми шља њу алтер на ти-
ва и нала же њу реше ња за аде кват но очу ва ње спо ме ни ка. 

Доса да је у про гра му „Седам нај у гро же ни јих“ било 
неко ли ко таквих слу ча је ва и у мно ги ма од њих кам па ња 
која је покре ну та ула ском у про грам има ла је пре суд-
ни зна чај за очу ва ње насле ђа и напу шта ње инве сти ци-
о них про је ка та. Послед ња ори ги нал на функ ци о нал на 
сце но граф ска опре ма из прве поло ви не девет на е стог 
века очу ва на у град ском позо ри шту Бур ла у Антвер пе-
ну задр жа на је in situ захва љу ју ћи овом про гра му. Исти 
је слу чај и с послед њим челич ним покрет ним мостом с 
хидра у лич ним систе мом из 19. века у Нор ман ди ји, који 

Сл. 1 Седам нај у гро же ни јих спо ме ни ка кул ту ре 2014 (архи ва Евро па ностре)
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упра во захва љу ју ћи актив но сти про гра ма „Седам нај у-
гро же ни јих“ није заме њен пла ни ра ним новим мостом. 
Током 2018. на листу је ста вље но Исто риј ско језгро гра-
да Беча, због пла ни ра ња изград ње неа де кват них хотел-
ских соли те ра у зашти ће ној зони, и кам па ња за очу ва ње 
исто риј ског град ског пре де ла још увек је у току.

Нама је веро ват но нај за ни мљи ви ји слу чај кул тур ног 
пре де ла Роши ја Мон та на у Руму ни ји, где су румун ске 
вла сти дале канад ској кор по ра ци ји пра во на екс пло а-
та ци ју исто риј ског руд ни ка који је зашти ћен као спо-
ме ник кул ту ре и који са пла ни на ма и малим насе љи ма 
чини изван ред ну исто риј ску цели ну. Локал на зајед ни-
ца и струч на јав ност годи на ма су се бори ле про тив овог 
уго во ра, а захва љу ју ћи међу на род ној кам па њи у окви ру 
про гра ма „Седам нај у гро же ни јих“ овај уго вор је на кра ју 
рас ки нут и напра вљен нови раз вој ни план за ову реги ју, 
који обу хва та одр жи ви кул тур ни тури зам као мотор раз-
во ја и номи на ци ју на Уне ско ву листу свет ске башти не. 

Импли ка ци је за очу ва ње Бео град ске твр ђа ве

Бео град ска твр ђа ва ушла је кра јем новем бра на ужу 

3 Euro pa Nostra Report on the Pro po sed Kale meg dan-Ušće Cable-Car Pro ject in Bel gra de – Ser bia, July 2019, Brus sels - ¤e Hague – Bel gra de.: 
https://www.euro pa no stra.org/wp-con tent/uplo ads/2019/07/201907-Euro pa-Nostra-Report-Bel gra de-For tress-Kale meg dan.pdf

листу четр на ест нај у гро же ни јих спо ме ни ка кул ту ре, а 
оче ку је мо да њен изу зет ни зна чај, анга жо ва ње локал них 
струч ња ка и гра ђа на, као и вели ки ризик којем је изло-
же на буду одлу чу ју ћи фак то ри за ула зак међу „Седам 
нај у гро же ни јих“. Анга жо ва ње Евро па ностре Срби ја 
зајед но са свим дру гим репре зен та тив ним стру ков ним 
удру же њи ма, пред став ни штви ма међу на род них орга ни-
за ци ја и обра зов ним уста но ва ма посве ће ним насле ђу 
доби ло је изу зет ну и пра во вре ме ну подр шку Секре та-
ри ја та Евро па ностре и међу на род них струч ња ка, који 
су актив ни од почет ка ини ци ја ти ве про тив град ње 
кабин ске жича ре (гон до ле). Састан ци са Цен тром за 
свет ску башти ну, посе та деле га ци је струч ња ка Евро па 
ностре у мају, састан ци са свим кључ ним пред став ни-
ци ма вла сти и уста но ва, као и дета љан Изве штај о угро-
же но сти Бео град ске твр ђа ве3 оди гра ли су се у нај бр жем 
могу ћем року и пока за ли соли дар ност и посве ће ност 
подр шци оправ да них гла со ва стру ке и број них гра ђа на. 
Меха ни зми подр шке овим нису исцр пље ни, а про грам 
„Седам нај у гро же ни јих“ зна чи ће додат ну подр шку и 
моби ли за ци ју на европ ском нивоу у наред ном пери о-
ду, у слу ча ју да се духо ви деструк ци је поно во про бу де.

Сл. 2 Седам нај у гро же ни јих спо ме ни ка кул ту ре 2016 (архи ва Евро па ностре)
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УВОД

Изве штај је при пре ми ла Евро па ностра као резул тат 
опсе жне посе те Бео гра ду од 4. до 10. маја 2019. годи не.1 
Екс перт ска миси ја има ла је циљ да се саста не с пред-
став ни ци ма мини стар ста ва Репу бли ке Срби је, разним 
струч ним инсти ту ци ја ма и невла ди ним орга ни за ци ја-
ма и раз го ва ра о пред ло же ној изград њи жича ре на Бео-
град ској твр ђа ви.

Бео град ска твр ђа ва је спо ме ник кул ту ре зашти ћен 
нај ви шим режи мом зашти те пре ма зако ни ма Репу бли ке 
Срби је као кул тур но добро од изу зет ног зна ча ја. Исто-
вре ме но је зна ча јан део европ ске исто ри је, с обзи ром 
на то да све до чи о сло је ви то сти и фаза ма изград ње у 
антич ком, визан тиј ском, угар ском, бугар ском, срп ском, 
осман ском и хаб збур шком пери о ду. Кул тур ни пре део 
који окру жу је Твр ђа ву тако ђе је једин ствен и у вели кој 
мери очу ван. Бео град ска твр ђа ва нала зи се и на Уне ско-
вој пре ли ми нар ној листи свет ске башти не као део међу-
др жав не номи на ци је „Гра ни ца Рим ског цар ства“.

У мар ту 2019. годи не, након што је у пар ко ви ма 
Кале мег дан и Ушће посе че но више од сто ста ба ла с 

1 Изве штај који је изра ђен у Бри се лу, Хагу и Бео гра ду на осно ву резул та та посе те Висо ке деле га ци је Бео гра ду 4–10. маја 2019. годи ни 
усво јио је Управ ни одбор и Савет Евро па ностре на састан ци ма 18. и 19. јуна 2019. у Ати ни.

наме ром да започ ну архе о ло шка истра жи ва ња и гра ђе-
вин ски радо ви на обе лока ци је, Евро па ностра Срби ја 
је, зајед но с дру гим стру ков ним удру же њи ма и инсти-
ту ци ја ма из Срби је, алар ми ра ла Евро па ностру у вези 
с могу ћим разор ним после ди ца ма про јек та. Одбор 
Евро па ностре одмах је изра зио забри ну тост због прет-
ње кул тур ном насле ђу изград њом жича ре и одлу чио да 
поша ље висо ку деле га ци ју, која је у Бео гра ду бора ви ла 
од 4. до 10. маја 2019. годи не (Сл. 1).

Евро па ностра деле га ци ју чини ли су: др Ги Клос 
из Лук сем бур га, еко но ми ста, извр шни пот пред сед ник 
Евро па ностре (врши лац дужно сти шефа деле га ци је), др 
Лоран Леви Штрос из Фран цу ске, соци о лог и поли ти-
ко лог, члан Управ ног одбо ра Евро па ностре, проф. др 
Фани Малу ху Туфа но из Грч ке, архе о лог-кон зер ва тор, 
чла ни ца Саве та Евро па ностре, проф. др Пао ло Вити 
из Ита ли је, архи тек та-кон зер ва тор и исто ри чар, члан 
Управ ног одбо ра Евро па ностре, проф. др Ишик Ајде-
мир из Тур ске, архи тек та-кон зер ва тор, члан Науч ног 
саве та Евро па ностре, Сне шка Ква двлих Миха и ло-
вић из Срби је/Холан ди је, струч њак за међу на род но и 
европ ско пра во и поли ти ку, гене рал на секре тар ка Евро-

ИЗВЕ ШТАЈ ЕВРО ПА НОСТРE 
О ПРЕД ЛО ЖЕ НОМ ПРО ЈЕК ТУ ЖИЧА РЕ
КАЛЕ МЕГ ДА Н–У ШЋЕ У БЕО ГРА ДУ – СРБИ ЈА 

Сл. 1 Деле га ци ја Евро па ностре са струч ња ци ма из Срби је у Бео гра ду (6. мај 2019); сле ва наде сно: Ги Клос, Ката ри на Мак си мов, 
Јеле на Мијић, Горан Том ка, Лука Кне же вић Стри ка, Вишња Кисић, Фани Малу ху Туфа но, Сне шка Ква двлих Миха и ло вић, Лоран 
Леви Штрос, Ксе ни ја Радо ва но вић, Ири на Субо тић и Пао ло Вити (извор: Евро па ностра, 2019)
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па ностре. На посе бан позив Евро па ностре деле га ци ји 
су се у посе ти Бео гра ду 6–7. маја 2019. годи не при дру-
жи ли Лука Жајер из Ита ли је, пред сед ник Европ ског 
еко ном ског и соци јал ног коми те та, и Маг да Хер бов-
ска из Пољ ске, шеф каби не та. Деле га ци ји су струч ном 
подр шком и саве ти ма помо гли пре да ва чи на Уне ско 
кате дри за кул тур ну поли ти ку и менаџ мент на Уни вер-
зи те ту умет но сти у Бео гра ду: проф. емер. др Ири на 
Субо тић, исто ри чар умет но сти, пот пред сед ни ца Евро-
па ностре и пред сед ни ца Евро па ностра Срби је, доц. др 
Вишња Кисић, исто ри чар умет но сти, екс перт за упра-
вља ње башти ном и кул тур ну поли ти ку, генералнa секре-
тар ка Евро па ностре за Срби ју, и доц. др Горан Том ка с 
Факул те та за спорт и тури зам у Новом Саду, екс перт за 
кул тур ни тури зам и кул тур ну поли ти ку.

Током борав ка у Бео гра ду деле га ци ја Евро па но-
стре одр жа ла је састан ке с пред став ни ци ма невла ди-
них орга ни за ци ја, струч них тела, реле вант них јав них 
инсти ту ци ја и мини стар ста ва, а саста ла се и с пре ми-
јер ком Срби је.2 Деле га ци ја Евро па ностре је код свих 
саго вор ни ка пре по зна ла и ува жи ла спрем ност и отво-
ре ност за раз го вор о раз ли чи тим аспек ти ма овог кон-
тро верз ног про јек та.

Деле га ци ја Евро па ностре оце ни ла је да је про је кат 
жича ре спо ран буду ћи да није ускла ђен са зако ни ма, као 
и да може нега тив но ути ца ти на аутен тич ност, инте-
гри тет, визу ре и раз ли чи те исто риј ске сло је ве Бео град-
ске твр ђа ве. Исто вре ме но, деле га ци ја је закљу чи ла да 
ће се реа ли за ци јом про јек та нера ци о нал но утро ши ти 
буџет ска сред ства за инве сти ци ју чија урба ни стич ка и 
дру штве на корист није уте ме ље на и обра зло же на. Ува-
жа ва ју ћи све наве де не раз ло ге, Евро па ностра Срби ја 
номи но ва ла је Бео град ску твр ђа ву за Про грам „Се-
дам нај у гро же ни јих“, који спро во ди у парт нер ству са 
Инсти ту том Европ ске инве сти ци о не бан ке. Ову номи-
на ци ју Саве то дав но веће Евро па ностре раз ма тра ће у 
новем бру 2019. годи не, а конач ни избор доне ће Одбор 
Евро па ностре на про ле ће 2020. годи не.3 

Изве штај даје кра так опис зна ча ја угро же ног кул-
тур ног добра, као и пред ло же ног про јек та изград ње 
жича ре и пра те ће про тест не кам па ње, након чега сле ди 
десет кључ них запа жа ња и закљу ча ка деле га ци је Евро-
па ностре. Тако ђе, у окви ру Изве шта ја фор му ли са но је 
седам пре по ру ка за очу ва ње и уна пре ђе ње Бео град ске 
твр ђа ве, који ма би се омо гу ћи ло очу ва ње изу зет не вред-
но сти, аутен тич но сти, инте гри те та и зна ча ја овог спо-
ме ни ка кул ту ре. Конач но, Изве штај садр жи низ реле-
вант них при ло га (анек са), од којих први чини дета љан 
про грам посе те миси је Евро па ностре Бео гра ду; дру ги 

2 Саста нак с пре ми јер ком Аном Брна бић детаљ но је изло жен у Анек су I Изве шта ја Европа ностре. У овом бро ју Гла сни ка ДКС пре но си-
мо кључ не дело ве Изве шта ја без анек са. Ори ги нал ни изве штај досту пан је на стра ни ци https://www.euro pa no stra.org/euro pean-experts-
rele a se-highly-cri ti cal-report-abo ut-con tro ver sial-cable-car-pro ject-on-the -bel gra de-for tress-ser bia/.

3 Европа ностра је 14. новем бра 2019. обја ви ла инфор ма ци ју да је Бео град ска твр ђа ва ушла у нај у жи избор 14 угро же них европ ских спо-
ме ни ка; инфор ма ци ја је доступ на на стра ни ци https://www.euro pa no stra.org/14-sites-shor tli sted-7-most-endan ge red-2020/. Више инфор-
ма ци ја о овој кам па њи цивил ног дру штва за очу ва ње европ ске башти не у опа сно сти потра жи те на www.7mosten dan ge red.eu.

пред ста вља пре глед важе ћег прав ног окви ра; тре ћи 
даје дета љан хро но ло шки пре глед про це са доно ше ња 
одлу ка у вези с про јек том изград ње жича ре и изла же о 
јав ној кам па њи која се про ти ви овом про јек ту. Меди ји 
у Срби ји детаљ но су обја вљи ва ли поле ми ку веза ну за 
пред ло же ни про је кат жича ре Кале мег да н–У шће, тако 
да се у четвр том анек су нала зи избор кључ них интер вјуа 
и при ло га на ТВ, ради ју и у штам пи.

Овај изве штај пред ста вљен је 17. јула 2019. годи не 
мини стру кул ту ре и инфор ми са ња Вла да ну Вуко са вље-
ви ћу и Каби не ту пред сед ни це Вла де Срби је Ане Брна-
бић (Сл. 2, 3 и 4).

Сл. 2 Саста нак Деле га ци је Евро па ностре с Аном Брна бић, 
пре ми је ром Репу бли ке Срби је (7. маја 2019); сле ва наде сно: 
Ишик Ајде мир, Вишња Кисић, Лоран Леви Штрос, Лука 
Жајер, Ана Брна бић, Ги Клос и Сне шка Ква двлих Миха и ло-
вић (извор: Евро па ностра, 2019)

Сл. 3 Евро па ностра пред ста вља изве штај Вла да ну Вуко са вље ви ћу, 
мини стру кул ту ре и инфор ми са ња и помоћ ни ца ма Асји Дра чи 
Мун те ан и Алек сан дри Фул го си (извор: Евро па ностра, 2019) 
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ЗНА ЧАЈ ЛОКА ЦИ ЈЕ4

Бео град ска твр ђа ва јед но је од нај зна чај ни јих кул тур-
них доба ра и спо ме ник кул ту ре Репу бли ке Срби је, лока-
ци ја која је кате го ри са на „нај ви шим сте пе ном зашти те“. 
Тако ђе, нала зи се на Уне ско вој пре ли ми нар ној листи 
свет ске башти не. То је изван ре дан при мер више слој ног 
утвр ђе ног архи тек тон ског ком плек са који је кон ти ну-
и ра но тра јао у дугом пери о ду, од 1. до 18. века. Твр ђа-
ва и окол ни пеј заж укло пље ни су у једин стве ну цели-
ну. Зајед но са око ли ном, Твр ђа ва све до чи о при су ству 
људи на овом про сто ру још од нео ли та, уз мате ри јал не 
остат ке из пери о да под Кел ти ма, Римља ни ма, Визан ти-
јом, Угар ском, Бугар ском, Срби јом, Осман ли ја ма и Хаб-
збур зи ма. Зато ком плекс Бео град ске твр ђа ве у цели ни 
данас пред ста вља једин ствен и неза мен љив исто риј ски 
палимп сест са мате ри јал ним оста ци ма који омо гу ћа ва ју 
раз у ме ва ње исто риј ског раз во ја гра да и реги о на. Прем-
да све о бу хва тан доку мент који про це њу је вред ност кул-
тур ног насле ђа и зна чај Бео град ске твр ђа ве (са пар ком 
Кале мег дан) још увек није досту пан, овај изве штај ука-
зу је на неко ли ко аспе ка та огром ног зна ча ја овог насле ђа:
a) Исто риј ски зна чај. Бео град ска твр ђа ва је једин ствен 

и неза мен љив запис исто ри је гра да, од анти ке до да-
нас, без којег би било немо гу ће про у чи ти и раз у ме-
ти његов исто риј ски раз вој. За раз ли ку од број них 
европ ских гра до ва који су се раз ви ли као трго вин ске 
мре же, Бео град је настао као твр ђа ва и остао је кроз 
исто ри ју основ на вој на испо ста ва. Град ско насе ље 
нала зи ло се у зале ђу вој не твр ђа ве до 15. века.

б) Зна чај око ли не / окру же ња. На Бео град ској твр ђа ви и 
пар ку Кале мег дан сти че се нај у пе ча тљи ви ји и нај сна-
жни ји ути сак о пано ра ми Бео гра да. Зајед но са окру-

4 Ово погла вље је тре ћи сег мент Погла вља 2. ОПИС, који садр жи још 2.1. Лока ци ја и 2.2. Исто риј ске фазе. Буду ћи да се у тим дело ви ма 
Изве шта ја изла жу општи пода ци, одлу чи ли смо да их изо ста ви мо, те наста вља мо са 2.3. Зна чај лока ци је. Ори ги нал ни изве штај досту пан 
је на стра ни ци https://www.euro pa no stra.org/euro pean-experts-rele a se-highly-cri ti cal-report-abo ut-con tro ver sial-cable-car-pro ject-on-the -
bel gra de-for tress-ser bia/.

же њем ушћа реке Саве у Дунав Твр ђа ва чини живо 
све до чан ство амби јен тал них вред но сти, укљу чу ју ћи 
визу ре, фау ну и фло ру једин стве не за град. Поглед с 
Бео град ске твр ђа ве отва ра се на реке Саву и Дунав које 
се ста па ју под исту ре ним делом Твр ђа ве, на рав ни це 
Сре ма и Бана та, као и пади не Топ чи де ра и Ава ле. Овај 
изван ред ни пеј заж обу хва та Вели ко рат но остр во на 
Дуна ву, нена се ље ну зону, ста ни ште дивљих живо ти ња 
и при род но мре сти ли ште риба зашти ће но од 2005. 
годи не. Поглед од 360 сте пе ни са види ко ва ца Бео-
град ске твр ђа ве, као и визу ре ка Твр ђа ви, зако ном су 
зашти ће ни у наци о нал ним прав ним окви ри ма и одго-
ва ра ју ћим урба ни стич ким про пи си ма и пла но ви ма.

в) Архи тек тон ски зна чај. Гра ди тељ ско насле ђе кул тур-
ног добра чине мно ге зна чај не исто риј ске гра ђе ви-
не које су сачу ва ле сво је ори ги нал не архи тек тон ске 
вред но сти. Упр кос одре ђе ним при ти сци ма у циљу 
раз во ја гра да, про стор Твр ђа ве доса да није захва-
ћен инва зив ном изград њом, чиме је ско ро у цело-
сти сачу ва на њего ва аутен тич ност. Архи тек тон ско 
све до чан ство овог насле ђа нала зи се на Доњем и 
Гор њем гра ду и, изме ђу оста лог, укљу чу је: Рим ски 
бунар, попу лар ну Опсер ва то ри ју у Кули деспо та 
Сте фа на, Дамад Али-паши но тур бе, Чесму Мех-
мед-паше Соко ло ви ћа, Скла ди ште бару та, Срп-
ску пра во слав ну цркву Све те Пет ке, Капи ју Кар ла 
VI, ремек-дело Бал та за ра Ној ма на, и Кулу Небој ша 
(„нео сво ји ву, неу стра ши ву кулу“). Зидо ви и басти о-
ни беле же раз ли чи те фазе изград ње.

г) Архе о ло шки зна чај. Иско па ва ња су пру жи ла дока зе о 
архе о ло шким оста ци ма на раз ли чи тим под руч ји ма 
Твр ђа ве и пар ка Кале мег дан који све до че о бога тим 
архе о ло шким дока зи ма, углав ном на већој дуби ни и 
видљи вим само на неко ли ко места. Ово архе о ло шко 
насле ђе под ра зу ме ва и остат ке из касни јих вре ме на, 
која су тре нут но у рушев ном ста њу.

д) Урба ни зна чај. Лока ци ја Твр ђа ве сна жно све до чи 
о урба ни стич ком раз во ју гра да Бео гра да и њего-
вим рани јим фаза ма. Исто вре ме но, она пред ста вља 
основ ну ком по нен ту исто риј ског урба ног рас по ре да 
гра да, задр жа ва ју ћи карак тер град ског пар ка уз нај и-
стак ну ти ју жижну тач ку исто риј ског урба ног пеј за-
жа на ушћу Саве у Дунав.

ђ) Кул тур ни и умет нич ки зна чај. Бео град ска твр ђа ва 
је про стор где се нала зе број не уста но ве кул ту ре и 
умет но сти, попут Умет нич ког пави љо на Цви је-
та Зузо рић, При род њач ког музе ја, Вој ног музе ја и 
Заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бео гра-
да. Тако ђе, број не бисте и скулп ту ре у пар ку Кале-
мег дан сла ве углед не инте лек ту ал це и умет ни ке. 
Међу нај зна чај ни јим визу ел ним сим бо ли ма су и ста-

Сл. 4 Евро па ностра пред ста вља изве штај у каби не ту Ане Брна-
бић, пре ми је ра Репу бли ке Срби је (17. јула 2019) 
(извор: Евро па ностра, 2019)
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туа Побед ник, као и недав но обно вље ни Спо ме ник 
захвал но сти Фран цу ској, радо ви позна тог југо сло-
вен ског ваја ра Ива на Мештро ви ћа подиг ну ти после 
Првог свет ског рата.

е) Дру штве ни / рели гиј ски зна чај. Бео град ска твр ђа ва је 
нај зна чај ни је место за дру же ње Бео гра ђа на, посеб но 
попу лар но у лет њем пери о ду због бога те веге та ци-
је која нуди зашти ту од вру ћи не. Овде се оди гра ва-
ју мањи фести ва ли, рекре а тив не, спорт ске и дру ге 
актив но сти. Пра во слав на црква Све те Пет ке, са 
чуде сним изво ром воде, место је оку пља ња у вре ме 
духов них свет ко ви на.

ж) Тури стич ки зна чај. Ова лока ци ја је нај зна чај ни је 
тури стич ко место у гра ду Бео гра ду. Упр кос томе, не 
посто ји довољ но раз ви је на интер пре та тив на инфра-
струк ту ра која би омо гу ћи ла посе ти о ци ма да буду 
у пот пу но сти оба ве ште ни о зна ча ју лока ци је. Ку-
ла Небој ша и Музеј сме штен у Кули има ју сна жан 
потен ци јал да при ву ку посе ти о це. Зоо ло шки врт, на 
запад ном делу Твр ђа ве, атрак ци ја је за локал но ста-
нов ни штво. Тури стич ки потен ци јал садр же и објек-
ти који се нала зе уз реку Саву, са обе стра не, а који 
су пове за ни са Твр ђа вом.

з) Европ ски зна чај. Бео град ска твр ђа ва је једин ствен 
при мер европ ског утвр ђе ња са добро очу ва ним кул-
тур ним пеј за жом. Твр ђа ва је била гра нич но под руч-
је изме ђу нај ва жни јих цар ста ва и кра љев ста ва која су 
дели ла запад ни и источ ни део Евро пе током осам на ест 
веко ва: изме ђу Рим ског цар ства и вар вар ских држа ва; 
изме ђу Угар ске кра ље ви не и Визан тиј ског цар ства; 
изме ђу Аустро у гар ске и Кра ље ви не Срби је; изме ђу 
Хаб збур шке монар хи је и Осман ског цар ства. Данас у 
самом срцу Бео гра да, на Бео град ској твр ђа ви и у пар ку 
Кале мег дан може се сагле да ти још увек видљи во све-
до чан ство тих исто риј ских гра ни ца. Парк Кале мег дан 
био је први парк у Срби ји који је осми шљен по узо ру 
јав них пар ко ва европ ског типа, док Спо ме ник захвал-
но сти Фран цу ској, поста вљен после Првог свет ског 
рата, све до чи о зајед нич кој европ ској исто ри ји међу-
соб не соли дар но сти и подр шке.

и) Зна чај свет ске башти не. Бео град ска твр ђа ва са 
антич ким Син ги ду ну мом кан ди дат је за Уне ско ву 
листу свет ске кул тур не башти не у окви ру пане вроп-
ске, међу др жав не номи на ци је „Гра ни ца Рим ског цар-
ства“ као јед на од глав них ком по нен ти (на тери то ри-
ји Срби је сачу ва на су само два рим ска леги о нар ска 
лого ра, Син ги ду нум и Вими на ци јум), што оправ да-
ва при зна ње „изван ред не уни вер зал не вред но сти“ за 
ову номи на ци ју на тери то ри ји Репу бли ке Срби је. 

О ПРО ЈЕК ТУ ЖИЧА РЕ КАЛЕ МЕГ ДА Н–У ШЋЕ

Вла да Срби је наја ви ла је про је кат изград ње жича ре 
у авгу сту 2017. годи не5, који пред ви ђа да се Бео град ска 

5 Види: Дали бор ка Мучи ба бић, Српски Цен трал парк на Ушћу, текст обја вљен у днев ном листу Поли ти ка, 27. авгу ста 2017, стр. 16. 

твр ђа ва пове же са пар ком Ушће. Почет ни поло жај је ста-
ни ца Ушће на 75 m над мор ске виси не, а завр ни ста ни ца 
Кале мег дан на 105 m над мор ке виси не, чиме се покри ва 
раз ли ка од само 30 m. Пла ни ра но је да жича ра са 30-35 
каби на пре ве зе 3.000 осо ба на сат у оба сме ра брзи ном 
од 20 km/h и вожња тра је пет мину та. Ука за но је да ће 
цена кар те у јед ном сме ру бити при бли жно чети ри евра, 
и суб вен ци о ни са на за ста ри је и омла ди ну. Про је кат се 
састо ји од две масив не бетон ске згра де на два кра ја жича-
ре: пла ни ра но је да ста ни ца Ушће обу хва та повр ши ну од 
cca 1.000 m2, док би ста ни ца Кале мег дан има ла повр ши-
ну cca 800 m2. Шест мону мен тал них сту бо ва виси не до 
42 m и шири не 10 m носе жича ру изме ђу две ста ни це.

Изград ња две ста ни це жича ре има ће озби љан ути цај 
на Твр ђа ву, с обзи ром на то да су пла ни ра ни обим но 
иско па ва ње и поста вља ње шипо ва са дубо ким уко па ва-
њем и могу ћим укла ња њем/оште ће њем архе о ло шких 
оста та ка. Изград ња жича ре нега тив но ће ути ца ти на 
још увек добро очу ван исто риј ски кул тур ни пеј заж 
Бео град ске твр ђа ве и Ушћа. Оче ки ван је вели ки при лив 
посе ти ла ца који ће кори сти ти нову пре во зну кому ни-
ка ци ју, а која се ничим не укла па у исто риј ско под руч је 
Бео град ске твр ђа ве.

Наја вље но је да ће про је кат вре дан 15 мили о на евра 
финан си ра ти Мини стар ство трго ви не, тури зма и теле-
ко му ни ка ци ја и Град Бео град, док је Јав но пред у зе ће 
„Ски ја ли шта Срби је“ инве сти тор за про је кат жича ре. 
Про је кат је наме њен за пре воз и пред ста вља тури стич-
ку атрак ци ју. Про цес про јек то ва ња почео је кра јем 
2016. годи не, када су „Ски ја ли шта Срби је“ обја ви ла 
тен дер за при пре му тех нич ке доку мен та ци је за про-
је кат. Током 2017. и сре ди ном 2018. годи не рађен је 
План детаљ не регу ла ци је за изград њу гон до ле Кале-
мег да н–У шће (ПДР), који је Скуп шти на гра да Бео гра-
да усво ји ла у лето 2018. годи не, упр кос чиње ни ци да 
Гене рал ни урба ни стич ки план Бео гра да до 2021. годи-
не (из 2016) и План гене рал не регу ла ци је Бео гра да (из 
2016) про пи су ју апсо лут ну зашти ту Бео град ске твр ђа ве 
и ушћа две ју река и изри чи то забра њу ју „поста вља ње 
дале ко во да, жича них сај ли за алтер на тив ни пре воз и 
рекре а ци ју наро чи то у под руч ју Бео град ске твр ђа ве и 
у њеним ширим визу ра ма и аква те ри то ри јал ним обу-
хва ти ма“. Упр кос важе ћим урба ни стич ким пла но ви-
ма и нај ви шем сте пе ну зашти те Бео град ске твр ђа ве, 
инве сти тор је успео да обез бе ди потреб на одо бре ња и 
сагла сно сти Репу блич ког заво да за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре. Завод је дефи ни сао „мере зашти те“ за ПДР у 
мају 2017. које омо гу ћа ва ју изград њу жича ре и на исте 
мере се позвао почет ком 2019. када је изда вао доку мент 
у поступ ку обје ди ње не про це ду ре за лока циј ске усло ве. 
Једи на јав на рас пра ва током спро во ђе ња целог про јек та 
одр жа на је у апри лу 2018. Одго вор ни држав ни орга ни 
игно ри са ли су јав не комен та ре и жал бе у вези с крше-
њем Пла на гене рал не регу ла ци је.
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Децем бра 2018. годи не „Ски ја ли шта Срби је“ пот-
пи су ју уго вор о изград њи жича ре са кон зор ци ју мом 
који чине три срп ске ком па ни је (Кото д.о.о., Елкомс 
д.о.о. и Дел Инг д.о.о.) и ита ли јан ска ком па ни ја Лајт-
нер, гло бал на ком па ни ја за про из вод њу жича ра. У вре ме 
пот пи си ва ња овог уго во ра нису биле изда те ни лока циј-
ска дозво ла нити гра ђе вин ска дозво ла за пре ли ми нар-
не радо ве. Мини стар ство гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и 
инфра струк ту ре изда ло је 1. апри ла 2019. гра ђе вин ску 
дозво лу за при прем не радо ве. Поче так радо ва пла ни-
ран за 18. април 2019. при вре ме но је зау ста вио Управ ни 
суд, док се не утвр ди зако ни тост дозво ле. Међу тим, 16. 
јула 2019. Мини стар ство гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и 
инфра струк ту ре одлу чи ло је да под не се жал бу Врхов ном 
каса ци о ном суду про тив одлу ке Управ ног суда да при вре-
ме но зау ста ви при прем не радо ве за изград њу жича ре.6

Мини стар ство кул ту ре и инфор ми са ња тре нут но 
испи ту је изве шта је које су под не ли Над зор ни и Управ-
ни одбор Репу блич ког заво да за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре Срби је, у који ма је обра зло же но мишље ње 
про тив про јек та и изград ње, било да се ради о адми ни-
стра тив ним про пу сти ма или због нега тив ног ути ца ја на 
кул тур но добро.7 Конач но, Устав ни суд тре нут но оце-
њу је две ини ци ја ти ве које дово де у пита ње ускла ђе ност 
Пла на детаљ не регу ла ци је у вези са про јек том жича ре са 
посто је ћим зако но дав ством: ини ци ја ти ву коју је под не-
ла гра ђан ска акти ви стич ка гру па „Не да(ви)мо Бео град“ 
и ини ци ја ти ву коју је под не ла гру па посла ни ка Народ-
не скуп шти не.

ДЕСЕТ КЉУЧ НИХ ЗАПА ЖА ЊА
И ЗАКЉУ ЧА КА

1. Потре ба за очу ва њем неза мен љи ве кул тур не и 
при род не башти не

Бео град ска твр ђа ва са окол ним кул тур ним пеј за жем 
неза мен љи во је и дра го це но све до чан ство о фор ти фи ка-
циј ском насле ђу и гра ни ца ма број них цар ста ва које су 
обли ко ва ле Бео град, Срби ју и Евро пу.

Бео град ска твр ђа ва је неза мен љив при мер европ-
ског фор ти фи ка циј ског насле ђа и кул тур ног пеј за жа 
који је сачу вао свој инте гри тет насу прот раз ли чи тим 
при ти сци ма и који је имао зна ча јан ути цај на даљи раз-
вој цен тра гра да. Сред њо ве ков ни слој твр ђа ве је посеб-
но добро очу ван и видљив, као и осман ска и барок на 
фаза. Оста ци рим ског утвр ђе ња и насе ља нала зе се под 
сло је ви ма касни јих епо ха.

Цело ви тост и аутен тич ност овог више слој ног лока-
ли те та и исто риј ског урба ног пеј за жа на ушћу Саве у 
Дунав пре пли ћу се и ства ра ју изу зе тан спој са широ ким 

6 Одлу ком од сеп тем бра 2019. Врхов ни суд одбио је жал бу Мини стар ства гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре.
7 Упр кос изве шта ји ма Над зор ног и Управ ног одбо ра Репу блич ког заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре Срби је, у који ма је обра зло же но 

мишље ње про тив про јек та и изград ње те наве ден низ непра вил но сти у доно ше њу одлу ка у про це су изда ва ња  мера зашти те за про је кат 
град ње жича ре, Мини стар ство кул ту ре и инфор ми са ња изја сни ло се да током про це са доно ше ња одлу ка није пре кр шен Закон о кул тур-
ним добри ма те није тра жи ло оспо ра ва ње дота да доне тих мера и одлу ка.

погле дом на зеле ни појас око Бео гра да. Овај пеј заж је 
све до чан ство о рим ској гра ни ци, као и о гра ни ца ма 
касни јих цар ста ва и држа ва (Угар ско цар ство, Срп ска 
сред њо ве ков на држа ва, Хаб збур шка монар хи ја, Аустро-
у гар ска импе ри ја, Осман ско цар ство). Ова интер ак ци-
ја изме ђу Твр ђа ве и пеј за жа којим доми ни ра ушће две 
вели ке европ ске реке једин стве но је обе леж је које чини 
део иден ти те та Бео гра да и раз ли ку је га од оста лих глав-
них европ ских гра до ва.

Вред ност Твр ђа ве у сми слу наци о нал ног, европ ског, 
кул тур ног и исто риј ског зна ча ја, истак ну тог кул тур ног 
пеј за жа и визу ел ног иден ти те та гра да зах те ва холи стич-
ки при ступ очу ва њу. У ства ри, Бео град ска твр ђа ва је за 
Бео град оно што је Акро пољ за Ати ну и сва ки поку шај 
ума ње ња зна ча ја изград њом модер не инфра струк ту ре 
непо врат но ће нару ши ти њен инте гри тет и једин ство.

2. Потре ба за избе га ва њем непо врат ног губит ка 
аутен тич но сти и инте гри те та више слој ног насле ђа

Карак тер про јек та жича ре наме њен заба ви и пре во зу 
неспо јив је са зна ча јем и карак те ром Бео град ске твр ђа ве 
и њеним исто риј ским и естет ским вред но сти ма и иден-
ти те том.

Упр кос непре кид ним истра жи ва њи ма Бео град ске 
твр ђа ве од 1960, још увек посто је непо зна ни це о тач-
ном про сти ра њу рани јих насе ља, посеб но у источ ном 
делу, где ће изград ња жича ре дове сти до непо врат них 
тран сфор ма ци ја. 

Посеб но инва зив ни су земља ни радо ви за изград њу 
ста ни це жича ре и сеча ста ба ла (која је већ извр ше на). 
Масив ни бетон ски зидо ви и бетон ски сту бо ви потреб-
ни за успо ста вља ње систе ма кабло ва који ће носи ти 
каби не све до чи ће о нема ру пре ма башти ни. Чиње ни ца 
да ће бетон ска кон струк ци ја обје ка та бити уко па на ис-
под повр ши не не сма њу је инва зив ни ути цај. Оси гу ра ње 
буду ћег архе о ло шког иско па поста вља њем 75 бетон ских 
шипо ва виси не 11m и преч ни ка 0,60m про у зро ко ва ће 
непо пра вљи ви губи так оста та ка из ста ри јих епо ха. 

Изград ња ста ни ца жича ре на Кале мег да ну и Ушћу 
и сту бо ва пре ко реке Саве тако ђе ће угро зи ти исто риј-
ски кул тур ни пеј заж Бео град ске твр ђа ве и око ли не, који 
чува ју сли ку раз ви ја ну током 20 веко ва, што је важно за 
чове чан ство и не може се мења ти ради савре ме не, крат-
ко трај не инфра струк ту ре.

3. Неја сно обра зло же ње про јек та жича ре 
Жича ра је ску по, инва зив но и потен ци јал но деструк-

тив но реше ње за про блем који није еви ден тан или дока-
зан, а који веро ват но неће кори сти ти гра ду у сми слу пре-
во за и еко ном ског раста.
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Не посто ји јасна дефи ни ци ја и раз у ме ва ње пред но-
сти које про из ла зе из про јек та изград ње жича ре. Сту-
ди је које су доста вље не, као и ана ли за тро шко ва и кори-
сти, нису детаљ но ура ђе не и задо во ља ва ју ће, чиме се 
дово ди у пита ње потре ба за таквом инва зив ном интер-
вен ци јом. Зна чај лока ци је зах те ва детаљ ну про це ну ути-
ца ја и исцрп ну сту ди ју кон струк ци је и изво дљи во сти.

Пред ло же на потре ба за побољ ша њем јав ног пре во за 
је неја сна, јер ће жича ра углав ном слу жи ти као заба ва за 
ода бра не гра ђа не и тури сте. Жича ра покри ва врло ма-
лу раз ли ку у виси ни изме ђу две крај ње тач ке. Запра во, 
жича ра ће оста ти знат но испод виси не брда. Пано рам-
ски поглед тиме је огра ни чен и неће зна чај но допри не ти 
раз у ме ва њу ком по нен ти живот не сре ди не тог под руч-
ја. У исто вре ме, жича ра ће дефи ни тив но угро зи ти све 
погле де са Твр ђа ве и на њу.

Поред тога што посе ти о ци кори шће њем жича-
ре неће има ти могућ ност бољег раз у ме ва ња лока ци ју, 
пред ло же ни про је кат додат но допри но си сма ње њу про-
то ка тури ста. Тури сти би тре ба ло да ауто бу сом стиг-
ну до пар ка Ушће, жича ром до Твр ђа ве и ода тле буду 
пре во же ни да посе те дру ге тури стич ке лока ци је дале ко 
од Бео гра да. Резул тат тога биће кра ће вре ме борав ка у 
цен тру гра да и мањи изда ци са истим ефек том зага ђе-
ња. Шта ви ше, тренд сма ње ња бро ја тури ста могао би 
се дра ма тич но одра зи ти на оче ки ва ни број кори сни ка 
жича ре.

4. Недо ста так озбиљ не про це не ути ца ја на насле-
ђе и кри ти ка сту ди је про це не ути ца ја на живот ну 
сре ди ну

Изне на ђу ју ће је и жало сно што није доне та одлу ка 
за изра ду све о бу хват не и тран спа рент не пре ли ми нар не 
Сту ди је ути ца ја на насле ђе (HIA) пре доно ше ња посеб-
них мера зашти те башти не за пред ло же ни про је кат 
жича ре. Јед на ко је изне на ђу ју ће и жало сно што оба ве зна 
Сту ди ја про це не ути ца ја на живот ну сре ди ну не про це-
њу је и не ана ли зи ра важну димен зи ју ути ца ја на насле ђе 
као аспект живот не сре ди не.

У скла ду са добром прак сом широм Евро пе и на 
зах тев воде ћих Уне ско вих кон вен ци ја, које је Срби ја 
рати фи ко ва ла, тре ба ло би да се изра ди Сту ди ја про це-
не ути ца ја на насле ђе (Heri ta ge Impact Asses sment Study) 
како би се испи та ло да ли ће инте гри тет и аутен тич ност 
лока ци је заи ста бити сачу ва ни након изград ње пред ло-
же не жича ре.

Сту ди ја про це не ути ца ја на живот ну сре ди ну жича-
ре Кале мег да н–У шће, коју је инве сти тор под нео Мини-
стар ству живот не сре ди не у мају 2019. и о којој се јав-
но рас пра вља ло 11. јуна, у пот пу но сти је про пу сти ла 
ана ли зу датог под руч ја са аспек та кул тур ног насле ђа и 
кул тур ног пеј за жа. Тако ђе, Сту ди ја се не бави про це-
ном ути ца ја изград ње жича ре на кул тур но насле ђе као 
део урба не сре ди не. Тим ауто ра Сту ди је није укљу чио 

8 Овај доку мент је досту пан на срп ском јези ку у скла ду са зах те вом Секре та ри ја та Европа ностра.

струч ња ке за насле ђе; Сту ди ја није обу хва ти ла мето до-
ло шку осно ву за про це ну ути ца ја на кул тур но насле ђе; 
нису кон сул то ва не кључ не међу на род не и европ ске 
кон вен ци је, наци о нал на прав на доку мен та и струч на и 
науч на лите ра ту ра која се одно си на кул тур но насле ђе 
лока ци је; нису дефи ни са ни кул тур но насле ђе и пеј за-
жни сло је ви, вред но сти, атри бу ти, зна чај и карак тер 
лока ци је. Сту ди ја тако ђе није про це ни ла ути цај про јек-
та на кул тур но насле ђе и кул тур ни пеј заж, и није пред-
ви де ла нео п ход не мере за мини ма ли за ци ју нега тив ног 
ути ца ја на кул тур но насле ђе. Ови про пу сти су про тив ни 
Зако ну о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну и Зако-
ну о зашти ти живот не сре ди не, који јасно пре по зна ју 
кул тур но насле ђе и кул тур не пеј за же као важне аспек те 
живот не сре ди не које тре ба чува ти и узе ти у обзир.

Ове и дру ге озбиљ не, кри тич ке при мед бе на Сту ди-
ју посла ла је писме но и изра зи ла током јав не рас пра ве 
др Вишња Кисић, гене рал на секре тар ка Евро па ностра 
Срби је, пози ва ју ћи Мини стар ство живот не сре ди не 
да не да сагла сност на ову Сту ди ју.8 Нада ље, пре било 
каквог пози тив ног мишље ња које се одно си на гра ђе-
вин ске радо ве потреб на су систе мат ска архе о ло шка 
истра жи ва ња који ма ће се утвр ди ти да интер вен ци ја 
неће угро зи ти буду ће раз у ме ва ње архе о ло шких сло је ва. 
Пред ло же на иско па ва ња не могу се сма тра ти довољ ним 
за одго ва ра ју ћу про це ну ути ца ја на насле ђе, с обзи ром 
на то да су за раз у ме ва ње лока ци је потреб на систе мат-
ска архе о ло шка иско па ва ња а не истра жи ва ње огра ни-
че но само на под руч је ста ни це жича ре. Тако ђе, тре ба 
напо ме ну ти да се Сту ди ја про це не ути ца ја на насле ђе 
засни ва на резул та ти ма архе о ло шког истра жи ва ња које 
тек тре ба оба ви ти.

5. Угро же на номи на ци ја за Уне ско ву листу свет-
ске кул тур не башти не

Упис Бео град ске твр ђа ве са древ ним Син ги ду ну мом на 
Уне ско ву листу свет ске башти не у окви ру међу др жав не 
номи на ци је „Гра ни ца Рим ског цар ства“ једин стве на је 
при ли ка за дуго роч но очу ва ње, одр жи ви раз вој тури зма 
и међу на род но кул тур но брен ди ра ње Бео гра да и Срби је. 
Међу тим, уко ли ко се про је кат жича ре реа ли зу је, одби ја-
ње ове номи на ци је је више него веро ват но, с обзи ром на то 
да би овај про је кат ути цао и на инте гри тет и аутен-
тич ност лока ци је.

Током 2015. Бео град ска твр ђа ва са рим ским кастру-
мом при ја вље на је на Пре ли ми нар ну листу међу др жав-
не номи на ци је „Гра ни ца Рим ског цар ства“. Ово је нај ве-
ћи међу др жав ни поку шај пане вроп ске башти не да пове-
же лока ци је које су чини ле рим ску гра ни цу у Евро пи, а 
убу ду ће и у север ној Афри ци. Ова међу на род на номи-
на ци ја пред мет је опсе жне сарад ње и зајед нич ког рада 
број них зема ља.

Тре нут но је Доси је о запад ном сег мен ту Дунав-
ског лиме са, који су зајед нич ки номи но ва ле Немач-
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ка, Аустри ја, Сло вач ка и Мађар ска, добио пози тив ну 
пре по ру ку Ико мо са за упис на Листу свет ске кул тур не 
башти не, али је Коми тет за свет ску башти ну при вре-
ме но одло жио упис на 43. засе да њу у јулу 2019. због 
повла че ња неких номи но ва них лока ли те та у Мађар-
ској. Сле де ћи, источ ни сег мент Дунав ског лиме са зајед-
но ће под не ти Хрват ска, Срби ја, Бугар ска и Руму ни ја. 
Што се Срби је тиче, Бео град ска твр ђа ва са рим ским 
лого ром Син ги ду нум спа да међу лока ци је пла ни ра не 
за номи на ци ју, а зајед но са Вими на ци ју мом једи на су 
нала зи шта на тери то ри ји Срби је са оста ци ма рим ских 
лого ра. Сто га су ова нала зи шта кључ не ком по нен те де-
ла номи на ци је на тери то ри ји Срби је и тако ђе су вео ма 
важни за цело куп ни доси је.

Пла ни ра ни про је кат жича ре веро ват но ће ути ца ти 
на пози ти ван исход про це са номи на ци је. Оче ку је се 
да ће Уне ско изра зи ти забри ну тост због непо сто ја ња 
сту ди је про це не ути ца ја на насле ђе тако да би могу ће 
одба ци ва ње ове номи на ци је пред ста вља ло за Срби ју 
посеб ну одго вор ност пре ма дру гим европ ским парт-
нер ским држа ва ма и тиме би се нару шио кон ти ну и тет 
вели ке пре ко гра нич не свет ске башти не.

6. Неу са гла ше ност про јек та жича ре са сада шњим 
зако но дав ством, урба ни стич ким доку мен ти ма и 
међу на род ним кон вен ци ја ма

Тре ба ло би при пре ми ти риго ро зну оце ну зако ни то-
сти и устав но сти про јек та жича ре. Инсти ту ци је и 
мини стар ства тре ба ло би да над гле да ју пошто ва ње и 
ува жа ва ње свих наци о нал них, европ ских и међу на род них 
про пи са и стан дар да. 

Бео град ска план ска доку мен та чува ју под руч је и 
види ков це Твр ђа ве. Важе ћи акту ал ни Гене рал ни урба-
ни стич ки план Бео гра да дефи ни ше лока ли тет као исто-
риј ски изу зет но зна ча јан и као трај но јав но добро гра да. 
План обез бе ђу је зашти ту види ка и пано ра ме на Твр ђа-
ву и са ње.

Поред тога, Општи регу ла ци о ни план за гра ђе вин-
ске обла сти једи ни ца локал не само у пра ве – Град Бео-
град, цели не I–XIX, изри чи то „забра њу је поста вља ње 
дале ко во да, жича них сај ли за алтер на тив ни пре воз и 
рекре а ци ју наро чи то у под руч ју Бео град ске твр ђа ве и 
у њеним ширим визу ра ма и аква те ри то ри јал ним обу-
хва ти ма“. Упр кос горе по ме ну тој регу ла ти ви која има за 
циљ очу ва ње лока ци је, изра ђен је и усво јен Детаљ ни 
регу ла ци о ни план изград ње жича ре Кале мег да н–У шће, 
а изда та је и гра ђе вин ска дозво ла за при прем не радо-
ве који омо гу ћа ва ју изград њу жича ре. Током саста на ка, 
пре ми јер ка и пред став ни ци над ле жних мини стар ста ва 
уве ри ли су Деле га ци ју Евро па ностре да ће оси гу ра ти 
пошто ва ње зако на и про це ду ре.

7. Непо треб ни при ти сци на инсти ту ци је зашти те 
и зао би ла же ње струч них тела

Упр кос витал ној потре би за укљу чи ва њем нај ква-
ли фи ко ва ни јих уче сни ка из инсти ту ци ја за реша ва ње 

интер вен ци ја на лока ци ји кул тур ног насле ђа тако мно-
го стру ког зна ча ја, није било одго ва ра ју ћих кон сул та ци ја 
и посто је дока зи о сна жном поли тич ком при ти ску на 
про цес доно ше ња одлу ка. 

Струч но веће Репу блич ког заво да за зашти ту спо-
ме ни ка кул ту ре изда ло је апри ла 2019. саоп ште ње (бр. 
7379/2019 од 22. апри ла 2019.) у којем је истак ну то да 
ово тело Заво да није кон сул то ва но током фазе про јек-
то ва ња и дава ња мера зашти те, те у којем је оце ње но 
да би про је кат жича ре нанео непо пра вљи ву ште ту Бео-
град ској твр ђа ви и пре кр шио међу на род не кон вен ци-
је. Над зор ни и Управ ни одбор Репу блич ког заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре саста ви ли су сво ја мишље-
ња и изве шта је (виде ти архи ву Репу блич ког заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре бр. 11-270/2019 од 7. маја 
2019. за изве штај Над зор ног одбо ра; 11-289/2019 од 
14. маја 2019. и 11-297/2019 од 16. маја 2019. за изве-
штај и одлу ку Управ ног одбо ра) у који ма се наво ди да 
одлу ке и пред ло же не мере зашти те у вези са про јек том 
град ње жича ре не пошту ју посто је ће урба ни стич ке 
доку мен те, те да су се исте спро во ди ле на нетран спа-
рен тан начин.

Поред недо стат ка ширих кон сул та ци ја у окви ру 
Репу блич ког заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре, 
посто је дока зи да је руко вод ство уда љи ло из про це ду ре 
оне запо сле не који су изра зи ли про ти вље ње про јек ту. 

8. Недо ста так тран спа рент но сти и кон сул та ци ја 
са струч ним тели ма 

Низак ниво тран спа рент но сти, уче шћа и јав ног дија-
ло га у вези са про јек том који има тако озби љан ути цај 
на кул тур но добро од изу зет ног зна ча ја, јав ни про стор и 
иден ти тет гра да Бео гра да довео је до непри хва тљи вог 
огра ни че ња јав не рас пра ве у вези са про це сом доно ше ња 
одлу ка о нај ва жни јој интер вен ци ји у гра ду.

Један гра ђе вин ски про је кат тако вели ког ути ца ја 
на живот ну сре ди ну и кул тур но насле ђе тре ба ло би да 
се отво ре но и широ ко раз мо три са свим реле вант ним 
струч ним тели ма, уз под сти ца ње уче шћа и јав них кон-
сул та ци ја. У пери о ду од три годи не током којих се про-
је кат при пре ма, кључ ни инве сти то ри и про мо те ри који 
сто је иза про јек та нису кон так ти ра ли кључ не акте ре у 
вези са зашти том насле ђа. Једи на зва нич на при ли ка за 
уче шће била је јав на рас пра ва о Пла ну детаљ не регу ла-
ци је за изград њу жича ре Кале мег да н–У шће. Међу тим, 
датум ове јав не рас пра ве није широ ко кому ни ци ран да 
би обу хва тио што је могу ће више реле вант них акте ра 
(струч ња ци за насле ђе, заштит ни ци живот не сре ди не, 
тури стич ки води чи итд.). Шта ви ше, вре ме доде ље но 
рас пра ви током састан ка било је недо вољ но да би се 
изра зи ла сва забри ну тост. Недо ста так тран спа рент но-
сти и кон сул та ци ја довео је до изби ја ња про те ста након 
првих актив но сти на лока ци ји и пред ста вља ња у сред-
стви ма јав ног инфор ми са ња и дру штве ним меди ји ма. 
Ипак, и даље је тешко оства ри ти увид у доку мен та ци ју 
у вези с про јек том град ње жича ре.
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9. Широ ко кри ти ко ва ње про јек та од стра не екс-
пе ра та, цивил ног дру штва, јав них инсти ту ци ја, гра-
ђа на и меди ја

Вла да Срби је би тре ба ло да узме у обзир глас цивил ног 
дру штва као и поста вље на пита ња нај ва жни јих наци о-
нал них и међу на род них невла ди них орга ни за ци ја.

Број ни струч ња ци и орга ни за ци је цивил ног дру штва 
поди гли су глас про тив овог про јек та дово де ћи у пита-
ње зако ни тост поступ ка и исти чу ћи да се о њему нису 
одр жа ле широ ке кон сул та ци је са заин те ре со ва ним стра-
на ма и ста нов ни ци ма Бео гра да. Про тест на писма свим 
одго вор ним јав ним тели ма посла та су од стра не вели-
ког бро ја ауто ри та тив них струч них орга ни за ци ја, као 
што су Евро па ностра Срби ја, Дру штво кон зер ва то ра 
Срби је, Срп ско архе о ло шко дру штво, Ико мос Срби ја, 
Иком Срби ја, Уни вер зи тет умет но сти у Бео гра ду, Кате-
дра за архе о ло ги ју и исто ри ју умет но сти на Фило зоф-
ском факул те ту, Ака де ми ја за архи тек ту ру, као и углед-
них поје ди на ца из јав ног, ака дем ског и кул тур ног живо та 
Срби је. Поред тога, Срп ска ака де ми ја нау ка и умет но сти 
при дру жи ла се апе ли ма да се зау ста ви про је кат.

У окви ру кам па ње, јав ну пети ци ју коју су покре ну-
ле струч не орга ни за ци је пот пи са ло је више од 15.800 
гра ђа на који тра же да се про је кат зау ста ви. Пара лел но 
с тим, локал но ста нов ни штво покре ну ло је акци ју при-
ку пља ња пот пи са на Твр ђа ви; за неко ли ко дана при ку-
пље но је око 4.500 пот пи са.

10. Није изо ло ван слу чај неза до во ља ва ју ће зашти-
те насле ђа

Потреб на је сна жна систем ска подр шка да би се оја-
ча ла зашти та башти не у Срби ји, да би се оја ча ла њена 
истак ну та уло га у поли ти ци и прак си урба ни зма и обез-
бе ди ла ауто но ми ја оних инсти ту ци ја које су одго вор не за 
зашти ту башти не.

Тре нут но под руч ју око Бео град ске твр ђа ве пре те и 
дру ги раз вој ни про јек ти који пред ста вља ју озби љан ри-
зик за очу ва ње њего вих еко ло шких и исто риј ских вред-
но сти. Вели ки про је кат изград ње некрет ни на К-distrikt 
тре нут но се одви ја у зашти ће ној зони Бео град ске твр-
ђа ве. Оглас за про је кат засно ван је на про да ји иде ал-
не сли ке Твр ђа ве како би се сакри ле масив не стам бе не 
згра де висо ке осам и десет спра то ва. Упр кос чиње ни ци 
да су оне по виси ни и вели чи ни непри ме ре не за так-
ву лока ци ју, жало сно је што je инве сти тор, „Кале мег-
дан раз вој“ д.о.о., добио све потреб не усло ве и мере од 
Репу блич ког заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре и 
при ба вио гра ђе вин ску дозво лу за изград њу.

Изме ђу оста лих слу ча је ва угро же не башти не у 
Срби ји тре ба поме ну ти архе о ло шка нала зи шта Бело 
брдо у Вин чи (за које Вла да Срби је тре нут но при пре-
ма све о бу хват ни план очу ва ња и упра вља ња; Евро па но-
стра је пону ди ла сво је струч не саве те да би се обез бе-
дио нај бо љи ква ли тет таквог пла на за њего ву при ме ну) 
и Вими на ци јум, твр ђа ву Петро ва ра дин, мемо ри јал ни 
парк Сло бо ди ште, Нишку твр ђа ву, исто риј ски цен тар 

Новог Паза ра као и дру га исто риј ска урба на сре ди шта 
гра до ва широм Срби је.

Систем зашти те насле ђа који доса да није успео на 
Бео град ској твр ђа ви тако ђе не делу је на мно гим лока-
ли те ти ма, због непри ме ре них при ти са ка, оне спо со бља-
ва ња струч ња ка у зашти ти кул тур них доба ра и агре сив-
ног ути ца ја урба ни зма и изград ње. Зашти та башти не 
рет ко је инте гри са на у све аспек те про стор них и урба-
ни стич ких пла но ва, оста вља ју ћи про стор неа де кват ној 
и интен зив ној тран сфор ма ци ји урба них про сто ра у 
непо сред ној бли зи ни зашти ће них лока ли те та и исто-
риј ских под руч ја. 

Исто вре ме но, број не наци о нал не и локал не стра те-
ги је за кул ту ру, тури зам и урба ни зам у Срби ји про гла-
си ле су кул тур но насле ђе вред ним богат ством за пози-
тив ну сли ку и одр жи ви раз вој земље. То опре де ље ње је 
јасно истак ну то током саста на ка Евро па ностра деле-
га ци је са пре ми јер ком Аном Брна бић, као и са пред-
став ни ци ма Мини стар ства трго ви не, тури зма и теле-
ко му ни ка ци ја. Да би се овај пра вац озбиљ но спро вео, 
потреб на је сна жна систем ска подр шка за јача ње ауто-
но ми је инсти ту ци ја одго вор них за зашти ту насле ђа и 
одр жи во кори шће ње, да се изгра де капа ци те ти за при-
ме ну нај ви ших про фе си о нал них стан дар да у овој обла-
сти и да се уве ду раз ли чи ти обли ци пар ти ци па тив ног 
упра вља ња кул тур ним насле ђем под сти чу ћи кон струк-
ти ван дија лог са орга ни за ци ја ма цивил ног дру штва, 
гра ђа ни ма и њихо вим зајед ни ца ма.

СЕДАМ КЉУЧ НИХ ПРЕ ПО РУ КА

1. Пре и спи та ти сва упит на план ска доку мен та, 
мере и дозво ле

Устав ни и Управ ни суд мора ју пажљи во да про це не 
устав ност Пла на детаљ не регу ла ци је и реше ња и сагла-
сно сти које су изда те у току пла ни ра ња и реа ли за ци је 
про јек та жича ре. И само Мини стар ство гра ђе ви нар-
ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре мора ло би с вели ком 
пажњом да пре и спи та зако ни тост Пла на детаљ не регу-
ла ци је. Након озбиљ них кри ти ка струч ња ка из обла сти 
зашти те, жал би Репу блич ког заво да за зашти ту спо ме ни-
ка кул ту ре, а посеб но изве шта ја и мишље ња које су изда-
ли Струч ни савет, Над зор ни одбор и Управ ни одбор 
овог заво да, све одлу ке и мере зашти те које изда је Завод 
мора ју се саве сно пре и спи та ти. Евро па ностра пози ва 
Мини стар ство кул ту ре и инфор ми са ња, као и пре ми је-
ра и Вла ду Срби је да се поста ра ју за то да наци о нал но 
и европ ско насле ђе од нај ве ћег зна ча ја не буде угро же но 
неза ко ни тим или неа де кват ним одлу ка ма које доно си 
Репу блич ки завод за зашти ту спо ме ни ка кул туре.

2. При пре ми ти детаљ ну про це ну ути ца ја про јек та 
жича ре на насле ђе

У поступ ку реви зи је мера зашти те кул тур ног добра 
тре ба ло би да се хит но ура ди про це на ути ца ја на насле-
ђе (HIA). Про це ну би тре ба ло да оба ви неза ви сни тим 
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струч ња ка који је ком пе тен тан за ова кву врсту ана ли зе. 
Про це на би тре ба ло да обу хва ти детаљ ну вало ри за ци-
ју раз ли чи тих струк ту ра Бео град ске твр ђа ве, Ушћа и 
окол ног исто риј ског пеј за жа, као и ути цај на атри бу те 
и вред но сти башти не и инте гри тет цело куп ног лока ли-
те та. Поред тога, пре дава ња конач ног мишље ња у вези 
с пред ло же ним гра ђе вин ским радо ви ма, мора ло би да 
се спро во ду систе мат ска архе о ло шка иско па ва ња, вало-
ри за ци ја и зашти та.

3. Уло жи ти напо ре и струч ност за успе шан упис 
Бео град ске твр ђа ве на Уне ско ву листу свет ске 
башти не

Успе шан упис Бео град ске твр ђа ве и дру гих лока ли-
те та рим ског лиме са у Срби ји на Листу свет ске башти-
не у окви ру међу др жав не номи на ци је „Гра ни ца Рим ског 
цар ства“ пред ста вља једин стве ну при ли ку за дуго роч но 
очу ва ње, локал ни дру штве но-еко ном ски раз вој, кул тур-
ни тури зам и пози тив но брен ди ра ње земље. Шта ви ше, 
упис на Листу тре ба ло би да оја ча дипло ма ти ју, кул тур-
ну сарад њу и тури стич ку пону ду у Поду на вљу и шире. 
Нео п ход но је да се посве ти ти потреб на пажња раду на 
при пре ми ове номи на ци је, спре ча ва њу свих прет њи и 
пла ну упра вља ња за све лока ци је, исто вре ме но оси гу-
ра ва ју ћи да се њихо во посто је ће ста ње побољ ша уме сто 
да буде угро же но.

4. Оси гу ра ти систем ско истра жи ва ње насле ђа, 
реста у ра ци ју, одр жа ва ње и пре зен та ци ју уве ћа њем 
зна ња и атрак тив но сти лока ци је

Сло је ви то архи тек тон ско и архе о ло шко насле ђе 
пред ста вља потен ци јал за уна пре ђе ње Бео град ске твр-
ђа ве. Мно го број не ста зе, капи је и гра ђе ви не уну тар 
Бео град ске твр ђа ве зах те ва ју ула га ње у реста у ра ци ју, 
одр жа ва ње и интер пре та ци ју како би се спре чи ло про-
па да ње и пове ћа ла атрак тив ност. Ако се тре нут но неу-
оч љи ва архе о ло шка башти на пра вил но истра жи, вало-
ри зу је, зашти ти и пред ста ви, могла би поста ти зна ча јан 
обра зов ни ресурс и тури стич ка атрак ци ја. Прет ход на 
архе о ло шка иско па ва ња пред ви ђе на само на огра ни че-
ном под руч ју за изград њу жича ре део су овог про јек та 
и финан си ра их инве сти тор. Архе о ло шка иско па ва ња 
тре ба ло би да буду систе мат ског карак те ра, с циљем да 
се гене ри шу све о бу хват на сазна ња о исто риј ским сло-
је ви ма Бео град ске твр ђа ве, да се оба ви вало ри за ци ја 
откри ве них оста та ка, да се дуго роч но зашти те и, где је 
могу ће, пре зен ту ју јав но сти на лицу места.

5. Про на ћи одго ва ра ју ће, мање ску пе, неин ва зив-
не алтер на ти ве

У слу ча ју да ана ли за локал них потре ба и потре-
ба посе ти ла ца пока же да је посто је ћа веза изме ђу две 
оба ле Саве неа де кват на, тре ба ло би узе ти у обзир дру-
ге, мање инва зив не и повољ ни је опци је. Јед на од њих 
је пешач ки/бици кли стич ки мост који би могао да се 
добро укло пи у пеј заж без ути ца ја на визу ре или угро-

жа ва ња архе о ло шких оста та ка. Пред но сти ове опци је 
су: 1) јеф ти но одр жа ва ње; 2) омо гу ћа ва ње упо тре бе и 
током ветро ви тог пери о да; 3) пре лаз за бици кле/роле-
ре/коли ца којим се зао би ла зи град ски сао бра ћај.

Дру га опци ја су еко-бро ди ћи, који би без буке и зага-
ђе ња пре во зи ли посе ти о це и ста нов ни ке. Пред но сти 
ове опци је су: 1) да се омо гу ћа ва раз вој ширег систе ма 
реч них бро до ва који би пове зи ва ли оста ле, мање при-
сту пач не тач ке дуж оба ла Саве и Дуна ва; и 2) да пред-
ста вља дина мич но, пер спек тив но и мобил но реше ње 
које се може моди фи ко ва ти и при ла го ди ти ствар ним 
потре ба ма кори сни ка (сезон ски и током годи не). Обе 
алтер на ти ве су еко ном ски доступ ни је ста нов ни ци ма и 
посе ти о ци ма, а исто вре ме но кори сни ци ма омо гу ћа ва ју 
несме тан поглед на Твр ђа ву и њену око ли ну.

6. Обез бе ди ти тран спа рент ност и аде кват ну 
укљу че ност струч ња ка и гра ђа на

Про цес мапи ра ња потре ба и могу ћих реше ња за раз-
вој овог цен трал ног и изу зет но вред ног места морао би 
да буде тран спа рен тан и да омо гу ћа ва укљу чи ва ње више 
заин те ре со ва них стра на. Исто ри ча ри, архе о ло зи, еко-
ло зи, урба ни сти, архи тек ти, сао бра ћај ни и гра ђе вин ски 
инже ње ри, локал ни тури стич ки води чи и тури стич ки 
струч ња ци на раз ли чи те начи не посма тра ју кул тур но 
добро, што тре ба узе ти у обзир при ли ком доно ше ња 
буду ћих одлу ка. Шта ви ше, тако при ку пље не инфор ма-
ци је мора ле би да буду укљу че не у опсе жну сту ди ју која 
би била доступ на и широј јав но сти, локал ним орга ни-
за ци ја ма цивил ног дру штва и дру гим кључ ним заин те-
ре со ва ним стра на ма. Тако ђе је важно да се за овај пар ти-
ци па тив ни при ступ посве те потреб но вре ме и ресур си.

7. Тре ти ра ти башти ну као кључ но добро држа-
ве за одр жи ви дуго роч ни раз вој и оја ча ти систе ме 
зашти те и упра вља ња насле ђем

Кул тур но и при род но насле ђе Срби је кључ но је 
богат ство земље за одр жи ви раз вој, што под ра зу ме ва 
огром ну одго вор ност за доно си о це одлу ка, инве сти то-
ре и про фе си о нал це у обла сти зашти те башти не како би 
се буду ћим гене ра ци ја ма омо гу ћи ло задо вољ ство и по-
нос богат ством и разно ли ко шћу насле ђа Срби је. Број не 
наци о нал не, европ ске и међу на род не сту ди је дока зу ју 
да је ула га ње у зашти ту кул тур не башти не мно го више 
испла ти во него ула га ње у гра ђе вин ске или инфра струк-
тур не про јек те који су штет ни по кул тур ну башти ну. 
То, ипак, зах те ва струк тур ну подр шку у про пи си ма о 
зашти ти насле ђа. Потреб ни су стро жи урба ни стич ки и 
гра ђе вин ски про пи си да насле ђе свих гра ђа на не буде 
угро же но због крат ко роч них ула га ња и про фи та поје-
ди на ца. Јача ње ауто но ми је инсти ту ци ја одго вор них за 
зашти ту и упра вља ње насле ђем, под сти ца ње међу сек-
тор ске сарад ње и изград ња капа ци те та за при ме ну нај-
ви ших про фе си о нал них стан дар да тре ба ло да поста ну 
глав ни при о ри те ти како би башти на била део памет ног 
и дуго роч ног раз во ја у Срби ји.
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Ауто ри изве шта ја (по абе цед ном реду): проф. др 
Ишик Ајде мир, проф. др Пао ло Вити, Сне шка Ква-
двлих Миха и ло вић, доц. др Вишња Кисић, др Ги Клос, 
др Лоран Леви Штрос, проф. др Фани Малу ху Туфа но, 
проф. емер. др Ири на Субо тић и доц. др Горан Том ка.

Пре вод изве шта ја при ре ди ле: 
Вишња Кисић, Маја Ђор ђе вић

и Ката ри на Мак си мов


