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ИНТЕГРАЦИЈА ИСТОРИЈСКИХ РЕПЕРА У ОДРЖИВ 
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Човјека окружује природа и архитектура.  
Аристотел, IV вијек п.н.e. 

Резиме: 

Сагледивост и доступност историјских репера, као значајних мјеста за грађане Ба-
њалуке, иницира промишљање о повезивању појединачних просторних цјелина, ам-
бијената и секвенци, историјских и културних нивоа. Идентитет прошлог и артикула-
ција савремених потреба стварају нову парадигму, тј. захтијевају хитна рјешења за кон-
кретне проблеме у заштити и обнови урбаних цјелина. Нови концепти заштите при-
родног и културног насљеђа, спознаје индивидуалних и општекултурних принципа зас-
нованих на интуицији, искуству и знању, истичу потребу њихове интеграције у цент-
ралне функције града. У раду је саопштена јасна порука: "Урбана и градитељска обно-
ва не може (и не смије) бити привилегија појединца или резултат бирократског чина." 
Валоризација стања и интегративна визија развоја јесу позитиван искорак, који нуди 
научностручну основу за будуће политичке одлуке. У доба рецесије, неразумијевања, 
спорости, (пре)великих компромиса у планирању и изградњи архитектонских здања, 
остварени резултати добијају на значају, јер представљају духовни стимуланс за поје-
диначне аспекте истраживања. Проведена истраживања и размишљања о свијету архи-
тектуре стављају се у функцију заштите природне и културне баштине, тј. показују ам-
биције помјерања морфолошке и типолошке границе већ виђеног на овим просторима.  

Кључне ријечи: репер, интеграција, одрживост, заштита и очување баштине 

1. УВОД 
Данас људи знају цијену свему, а ничему вриједност.  

Оскар Вајлд 

Рад јесте резултат иновативног приступа урбаној обнови и урбаном дизај-
ну, који су инспирисани културом разноликошћу као значајном одредницом 
савременог друштва.1 Поменута мисао подсјећа, али и опомиње, да је човјек 
склон прихватању негативних утицаја средине, тј. одговоран је за бројне пос-
љедице и исхитрене интервенције у урбаној матрици града, чиме је иници-
рана потреба за креативном и стручном интервенцијом.  

Урбанистичка пракса већ дуже вријеме биљежи изостанак активности 
на стратешким и развојним плановима, како у процесу доношењa, тако и у 
примјени, док су истовремено значајно повећане интервенцијe на проведбен-
им планским документима (сувише често, без промишљања и ad hoc). Урбана 
и градитељска обнова тиме значајно губи на квалитету, [1] јер изостаје де-
таљно сагледавање садржаја и процеса, као и промишљање о синхронизова-
ним активностима на побољшању услова за живот грађана. Овај текст јесте 

                                                 
1    Види више, Нада Лазаревић Бајец, Марија Маруна, Стратешки урбани дизајн и културна 

разноликост, Архитектонски факултет Београд, 2009. 
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критички осврт на јавне политике које нису имале довољно снаге да афир-
мишу културну интеграцију историјских репера у одржив центар града, тј. 
нису путем урбане обнове допринијеле очувању идентитета. Истакнута те-
ма културе у тексту помаже при разумијевању потреба људи током процеса 
урбане обнове, тј. нуди сагледавање односа архитектонског стваралаштва и 
контекста социокултуролошких утицаја, природне и културне баштине, као 
посебних вриједности и ријеткости у идентитету града.  

Културни идентитет се ослања на прошлост, историјски је условљен и 
захтијева континуитет. Колективна меморија се повезује с простором и 
зато је од посебног значаја за урбани дизајн и планирање. [2] С разумијева-
њем локалног контекста, у раду је дат приједлог интервенција, уз очување ин-
дентитета и унапређење стања. Проведена истраживања анимирају науч-
ностручну јавност у смисленом повезивању догађаја и позивају на комуника-
цију у овом осјетљивом процесу. Анализа актуелних дешавања око репера, да-
ла је активан допринос обликовању, тумачењу и доживљају ових здања. Ана-
лиза бројних аспеката: од конкретних пројеката ревитализације; регeнерације 
и реконструкције центра града; контекста урбане перцепције и фокусирања 
на физичке структуре; до разматрања садржаја путем архитектонске форме, 
резултирала је коришћењем синергетских ефеката заједничког функцио-
нисања историјских репера и отворених градских простора.  

Историјски репери су мјеста која обилују мноштвом доживљаја, намјера и 
урбаних оквира из одређеног времена, тј. мотив су смисленог повезивања, које 
у обликовном смислу чини креативан гест, осигурава опоравак и напредак у 
центру града. Интеграција репера и отворених простора захтијева сагледава-
ње, с више аспеката – архитекте, планера и грађанина. Јединство у различи-
тостима промишљањем нуди остварење континуитета препознатљивог мје-
ста, валоризацијом старих и формирањем нових односа, као носилаца кул-
турне духовности и идентитета. [3] Резултат истраживања јесу три сцена-
рија, тј. модела коришћења простора: Акценти прошлости и садашњости, 
Вриједни репери културне баштине и природе и Савремене тенденције. Пове-
зивање и интегрисање ових мјеста нуди различите модалитете њиховог више-
намјенског коришћења. Саопштена визија нуди формирање савремене агоре, 
тј. сцене склопљене од физички препознатљивих репера, с разноврсним дјелат-
ностима и догађајима, повезаних јасним мотивом центра и главне улице.  

У раду је понуђен и одговор на питање: Како поступати с градитељском 
баштином центра града на Врбасу? Научностручна јавност и грађани имају 
јединствен став о томе да трагове различитих култура у градитељском насље-
ђу центра треба активно користити и успјешно повезати.  

2. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЕ РАДА 

Лако је измислити опште прописе, гледајући изнад глава људи у небо и вјечност. А 
покушај да их примијениш на живе људе које познајеш и можда волиш, а да их не 

повриједиш. Тешко да ћеш успјети. Живот је шири од сваког прописа. Морал је 
замисао, а живот оно што бива. Више је штете нанесено у животу због спречавања 

гријеха, него због гријеха! 
Меша Селимовић, Дервиш и смрт 

Наведена мисао указује на парцијалне, исхитрене, али и недовољно про-
мишљене активности бројних генерација планера и градских власти, које су 
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довеле до тога да грађани изгубе доступност и сагледивост историјских ре-
пера. Метод овог рада напустио је фактографско изучавање историје архи-
тектуре, али је у складу са савременим тенденцијама проникао у суштину и 
нијансе стваралаштва заснованог на двојности. Субјективно вредновање, 
промишљање и коришћење архитектонског језика у духу времена, било је 
предмет рада, док су културне, социјалне, естетске и друге одреднице биле 
оквир дејствовања. [4] Филозофска мисао о пропису, правилу, плану, закон-
ском оквиру..., али и о ремоделизацији и ревитализацији културних добара у 
центру града јесте значајна и актуелна тема у животу његових грађана, али 
и разлог за упознавање шире јавности с новом улогом урбаног дизајна.2  

Научни приступ истиче чињенице, сагледава посебност и доминантност 
историјских репера у урбаном индентитету града, тј. афирмише различитост 
и слојевитост третмана кроз вријеме у простору. Симболичке вриједности тих 
мјеста указују на стварне вриједности архитектуре, тј. уводи се архитектон-
ска форма као посредника у сложеној комуникацији градитељског здања и 
посматрача, путем догађаја, доживљаја и активирања чула.3 Дајући акти-
ван допринос развоју знања данас, текст нуди нов и практичан модел, који 
кроз симболичку и естетску компоненту стваралаштва открива суштинске 
вриједности у комуникацији човјека и окружења, тј. цио процес приближава 
грађанима али и стручној јавности. Пулсирање страсти под контролом ума 
указује на архитектуру чула, тј. нове вриједности доживљаја смишљеним 
повезивањем циљаних догађаја око репера у центру града, тј. подстиче не-
слућене могућности њихове интеграције.  

Коришћењем историјског и упоредног метода, путем експеримента, у ра-
ду је понуђена нова визија развоја центра будућности. Пут интергисања ре-
пера у процесу смисленог повезивања одабран је у складу с потребама цент-
ралних градских функција и уз поштовање принципа одрживости. Свим кре-
ативним снагама и грађанима упућен је отворен позив за дијалог, тј. истак-
нута је потреба заједничког учешћа у креацији кроз различите модалитете 
комуникације у овом процесу.  

3. РЕЗУЛТАТИ 

Град мора бити такав да људи који у њему живе буду не само безбједни него и срећни.  
Аристотел   

Остварени резултати подижу друштвену и културну перцепцију о значају 
историјских репера у обликовању архитектонске баштине града на Врбасу, тј. 
стимулишу формирање савременог урбаног ембриона, као посебне духовне 
вриједности. [5] На основу сазнања да вредновање, очување и унапређење 
индентитета града захтијева промишљање и пројекцију живота, резултати 
афирмишу савјесно грађење и одговорно понашање у простору. Промишљена 
интеграција репера у градску матрицу центра јесте трајни домет стваралач-
ког чина, уз напомену да тај процес мора бити контролисан доживљајем и пер-

                                                 
2     Ibid., стр. 124–128. 
3    Види више, Миленко Станковић и Јелена Станковић: Архитектура чула, инсталације и одр-

жив дизајн, Први међународни научностручни сипозијум на тему: Архитектура&Инсталаци-
је, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 28. и 29. октобар 2010. 
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цепцијом утиска. Афирмишући архитектуру идентитета, рад се супротст-
авља моделу већ виђеног, усликаног и препознатог (монотоног), тј. указује на 
регионалну особеност, климу и културу поднебља, обичаје..., савремене тен-
денције, као просторно и културно мишљење.  

Полазна основа за научну валоризацију јесте преиспитивање развојних 
могућности урбаног подручја центра, рјешавање проблема главне улице, уз 
флексибилнији приступ дефинисању односа између процеса урбане обнове и 
обликовања, истицањем едукације и културе, као значајних тема у разуми-
јевању идентитета градског простора, које јесу полазне основе за развој но-
вих метода и технике подршке урбаној обнови. У морфологији центра града 
издваја се и доминира линеарни простор улице Краља Петра Првог Карађор-
ђевића, која јесте главна улица. Главна улица је урезана у меморију њене дје-
це, грађана, али је она и полигон за спознају слабе доступности и сагледивос-
ти историјских репера у центру града. Она је и простор на коме уочавамо за-
борављене суштине јавног простора од посебног значења за град, који је ос-
мислио његов стваралац.4 Њено изузетно значајно мјесто улице, као функци-
оналног, социјалног и амбијенталног елемента града, није путем доживљаја 
уобличено у цјелину, [6] чиме је центар града изгубио везу са својим историјс-
ким средиштем и исходиштем, комплексом Кастел. Тренутна веза центра и 
комплекса Кастел функционише преко градског трга, али је она проблема-
тична, јер се ту, на мјесту визулене перцепције све пјешачке путање заврша-
вају, "распршују" и дематеријализују. Не постоји ни пјешачка веза другог ди-
јела града преко ријеке Врбас, кроз Кастел, чиме је доступ грађана са те стра-
не ријеке центру онeмогућен. Додати томе треба и потпуну изолацију комплек-
са од колских саобраћајница у правцу центра града, што резултира чињени-
цом да је смисао интеграције у значајној мјери угрожен. Уочени пропусти и 
спознаје захтијевају додатна истраживања и експеримент, тј. нов модел пове-
зивања садржаја унутар центра. У пракси је присутно агресивно занемарива-
ње духа мјеста, као и изостанак одговорности према културној баштини. Уво-
ђење новог и другачијег, по сваку цијену, резултира наметањем сопственог ста-
ва различитог од других, тј. умјесто да резултат промишљања буде архи-
тектонско здање свјесног и сврсисходног контраста, сувише често резултат 
јесте агресивно здање, по сваку цијену различито од других. Климатске, кул-
турне и амбијенталне карактеристике локације, уз афирмацију духа мјеста, 
ријетко се могу прочитати у новим здањима, тј. ти процеси нису промишљен 
стваралички чин – архитектонско дјело, тј. љепота градитељског геста, свр-
сисходна здања (комбинација науке и естетике) у пуном смислу те ријечи, 
већ скроман резултат процеса грађења, јер међу свим људским дјелатностима, 
вјештина грађења заузима истакнуто мјесто. Сагледавањем ширег окруже-
ња, постали смо свјесни погубних активности "рјешавања" и "ревизије" плана, 
које су исхитреним дјеловањем без јасног мотива и визије, у значајној мјери 

                                                 
4    Светислав Тиса Милосављевић (бан Врбаске бановине 1929–1934) ангажовао је краљевог ар-

хитекту да осмисли центар Бањалуке, која треба да се интензивно развија у привредном, саоб-
раћајном и културном погледу, и којој је он пуно подарио у своје "златно доба," те га од миља 
зову "бањолучки Перикле", а монографија о њему јесте прича о човјеку који је Бањој Луци обис-
тинио име. Види више, Зоран Пејашиновић, Бан Милосављевић, Ротари клуб Бањалука, 
2004. 
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разградиле идентитет и интегритет центра града. Грађани се испуњавају осје-
ћањем дивљења, задовољства или блаженства пред споменицима архитекту-
ре,5 али често имају разлога да негодују пред довољно непромишљеним оства-
рењима архитектуре и умјетности из различитих историјских периода. Споз-
наја репера прошлости и садашњости омогућава им да уоче непролазне ври-
једности.6  

Период социјализма донио је униформисану архитектуру. Зграде овог пе-
риода личе једна на другу (као "јаје јајету"), без истакнутих су особености ду-
ха мјеста и идетитета града. Основни задатак им је задовољење функцио-
налних потреба, а често су резултат грађења по типским пројектима. Поправ-
ка уочених грешака у простору захтијева детаљну анализу и промишљање, 
много новца и времена, али и консензус свих актера у процесу; промишљање, 
опрез и мали кораци јесу могуће рјешење.  

Културни идентитет свакако подразумијева и постизање колористичке 
хармоније, тј. читњивост, емоционалност и разумност понашања у просто-
ру, као посебан допринос културе боја у граду. [7] Уочен је сложен знак, смисао 
појединачног елемента, да бисмо анализирали и вредновали његово мјесто, по-
ложај, пропорцију, однос, склоп и сл. Поруке и узбудљиве везе архитектонских 
здања које јесу дале културни и духовни смисао животу града, сажете су у три 
сценарија: 

1. Акценти прошлости и садашњости,  
2. Вриједни репери културне баштине и природе,  
3. Савремене тенденције  
Пошто су преиспитани пројектовани правци развоја, путем сценарија жи-

вота понуђене су правовремене, атрактивне и тржишно утемељене промјене у 
простору центра. Уз поштовање основних начела и мјера заштите вриједног 
симбола – историјског репера, као мјеста памћења и културног идентитета 
града, у раду доминира жеља за његовом интеграцијом у централне функције 
града. 

4. ДИСКУСИЈА 

Онај који не зна, и не зна да не зна, будала је и клони га се. Онај који не зна, да 
не зна, дијете је научи га. Онај који зна, а не зна да зна, спава и пробуди га. Онај 

који зна, и зна да зна, мудар је и слиједи га.  
Персијска пословица 

Ова пословица упозорава да је успјех лимитиран контактом са свим ком-
понентама стваралачког процеса, тј. мудрошћу промишљања и вођења про-
цеса интеграције. Саопштени став јесте импулс креативног процеса, који 
захтијева промишљања на задату тему.7 Идеја водиља јесте културна 
разноликост и хуманост дијалектичког процеса у коме глобализација и лока-
                                                 
5    Види више, Neil Parkyn – превео Предраг Раос, Седамдесет архитектонских чуда нашег свије-

та, о запањујућим грађевинама и како су грађене, Мозаик књига, Загреб, 2005. 
6    Види више, Синиша Видаковић, Архитектура јавних објеката у Бањој Луци (1918–1941), 

Академија умјетности Републике Српске, АРТ принт, Бања Лука, 2006. 
7    Види више, Владимир Мако, 2009, Естетика – архитектура, Креативан процес између суб-

јективног и опште-друштваеног естетског значења, Архитектонски факултет Београд и 
Орион-Арт, Београд, (стр. 1–57) 
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лизација нису супротности које се искључују, већ процеси хомогенизације ис-
тог процеса. Ентузијазам и неизвјесност јесу додатни стимуланс у сагледава-
њу и тумачењу сваког умјетничког корака у интегралном процесу смисленог 
повезивања архитектонских репера и догађаја. Иновативан метод ефикас-
ног комуницирања свих актера у процесу припада области интуитивног зна-
ња,8 што нас не ослобађа обавезе да сваки проблем проучавамо и претресамо 
увијек изнова. Пажња читаоца, у сваком кораку процеса, концентрише се на 
одређено архитектонско питање, кључну тачку, репер, акценат..., genius loci, 
као смислено мјесто догађаја у простору. Повезивање архитектонских пита-
ња кроз догађаје (три сценарија), нуди стицање искуства, као и спознају 
импресије доживљаја, трагајући за неисцрпним путевима ка реализацији ви-
зије, тј. подстицај је то развоју центра у будућности. Приступ у раду уважа-
ва насљеђе и подстиче иновацију.  

4.1. Сценарио 1. – Акценти прошлости и садашњости били су и остали 
мјеста од посебне вриједности у граду, доминанти, препознатљиви репери и 
циљана мјеста окупљања и догађаја. Историјски развој града на Врбасу 
резултирао је прво градњом вјерских обиљежја, [8] као мјеста рјешавања ду-
ховних потреба и вјерских обреда: Ферхат-пашина џамија (Слике 1. и 2) и обје-
кат српске православне цркве (Слика 3) су током бурних историјских дешава-
ња били уништени. Тренутно су обоје у фази обнове. Ту је и један објекат като-
личке цркве (Слика 4). Сакралне грађевине, осим што су рјешавале вјерске по-
требе народа, биле су репери који су дефинисали линеаран развој центра гра-
да, тј. означилие су идентит три народа који су заједнички створили мултиет-
нички и мултикултурни град, средиште регије познате као Крајина (Слика 5). 

     
СЛИКЕ 1 – 5. – ПРВА ПРИКАЗУЈЕ ТРЕНУТНО СТАЊЕ ОБНОВЕ ФЕРХАТ-ПАШИНЕ ЏАМИЈЕ, СЛИЈЕДИ СТАЊЕ СПОМЕНИКА  
                                 ПРИЈЕ РУШЕЊА, ЗАТИМ ИЗГЛЕД ОБНОВЉЕНОГ ОБЈЕКТА ПРАВОСЛАВНЕ, КАО И ОБЈЕКТА КАТОЛОЧКЕ ЦРКВЕ.  
                                 ФОТОГРАФИЈЕ СУ ПОТВРДА ИДЕНТИТЕТА ТРИ НАРОДА У ГРАДСКОМ ЦЕНТРУ, ТЈ. ОБИЉЕЖЈЕ МУЛТИЕТНИ- 
                                 ЧКОГ И МУЛТИКУЛТУРНОГ СРЕДИШТА ЦЕНТРА ГРАДА И РЕГИЈЕ. 

Социјалистички период развоја додао је нове репере, тј. убана имплозија и 
згушњавање централних градских подручја промијенили су урбани пејзаж 
центра. Четири стамбене куле (Слика 7) и једна пословна зграда (Слика 8) пос-
тале су препознатљиви и незаобилазни репери у граду. Изградња стамбених 
кула дуго је била предмет полемике грађана и стручне јавности. Резултат јесте 
ограничење спратности у центру, тј. усвојене су нове норме. 
     
 

                                                 
8   Види више, Владимир Мако, 2005, Естетика – архитектура, Седам тематских расправа, 

Архитектонски факултет Београд и Орион-Арт, Београд, (стр. 109–144) 
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СЛИКЕ 6 – 8. – ПОСЛОВНА ЗГРАДА ИНЦЕЛ, СЛИЈЕДИ ПОГЛЕД НА ПАРК ПЕТАР КОЧИЋ И ЧЕТИРИ СТАМБЕНЕ КУЛЕ  
                              КОЈЕ НАГЛАШАВАЈУ ЦЕНТАР, ТЕ НОВ АКЦЕНАТ У ПРОСТОРУ, ЗГРАДА ВЛАДЕ РС, КОЈА ЈЕ ПОМЈЕРИЛА 
                              ЗБИВАЊА И ЦЕНТАР ГРАДА. 

Нова зграда Владе Републике Српске (Слика 8), заједно са РТВ домом, јесте 
нови репер, тј. циљано мјесто окупљања и административног збивања. Она је 
интересе из центра града приближила Парку Младен Стојановић. За парале-
лу је добро подсјетити се како је краљев архитекта у првој скици Бану Мило-
сављевићу конципирао развој центра Бањалуке у облику брода, око тадашње 
српске четврти. Православни храм представљао је јарбол брода (Слика 9), чији 
је прамац био на Кастелу, а кормило у Парку Младен Стојановић. Данас се оп-
равдано иницира питање: Да ли је био потребан толико дуг временски период 
да се схвати смисао ове визије и суштински обухват центра града на Врбасу?  

Акценти и историјске доминанте очигледно нису помогле у очувању цент-
ра града, јер их планери и градске власти нису уочиле, тј. нису препознале 
смисао повезивања мотива и догађаја, историјског центра Кастел (Слика 10) 
и природног комплекса Парка Младен Стојановић, смисленом пјешачком ко-
муникацијом доступном грађанима. Исхитреним и парцијалним активности-
ма они су покидали доступност репера грађанима, тј. угодне пјешачке токове 
пресјекле су моћне попречне саобраћајнице, а цио центар преселили у скро-
ман простор – Господску улицу. Доступност акцената прошлости и садашњос-
ти данас у главној улици центра значајно је отежана. Угодни јавни простори 
око ових акцената постали су изолована мјеста окупљања. О попречном 
развоју центра града између два транзита, који још нису спојени сувишно је и 
говорити, јер су транзити концептуално, просторно и временски превазиђени, 
тј. они јесу већ интегрисани у градске улице.  

4.2. Сценарио 2 – Вриједни репери културне баштине и природе  

Градови Бањалука и Љубљана носили су епитет најхуманијих у eкс Југосла-
вији. Имали су истакнуту зелену структуру, која је била од суштинске важнос-
ти за градски живот, али и истакнуто културно-историјско насљеђе. Данаш-
њим ријечима речено, град Бањалука је био итегрисан у природу, тј. био је од-
рживо и угодно мјесто за живот његовим грађанима. Биле су то и остале бит-
не одлике урбаног идентитета града на Врбасу и главне улице, које јесу ути-
цале на просторно-функционалну и ликовно-амбијенталну цјеловитост и пре-
познатљивост, које су уз богато градитељско насљеђе, контекстуалност и ес-
тетику, обликовале препознатљив идентитет. Град Љубљана је одолио на-
лету експлозије развоја и очувао идентитет и урбану зелену структуру. 



 

 180 

Бањалука, нажалост није, јер је проблем демографске природе рјешавала сти-
хијским порастом броја становника, тј. изостала је контрола ширења урба-
них површина, које није пратио осмишљен плански развој и инфраструктура. 
Зелена урбана матрица овим процесима је значајно девастирана, тј. доми-
нантну урбану зелену структуру прогутале су сумњиве изградње и интер-
полације пословних, стамбених и других здања.  

  
СЛИКЕ 9 – 10. – ЦЕНТАР ПРИЈЕ: АВИОНСКИ СНИМАК СУЖЕНОГ БРОДА ЦЕНТРА ГРАДА КОЈИ ПОЧИЊЕ С НАРОДНИМ  
                                 ПОЗОРИШТЕМ, А ЗАВРШАВА ТРГОМ, ТЈ. МЈЕСТОМ БУДУЋЕГ РЕПЕРА – ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ИНЦЕЛ.  
                                 СЛИЈЕДИ ПОГЛЕД НА КОМПЛЕКС КАСТЕЛ, ДАНАС, ПОГЛЕД У ПРАВЦУ ЦЕНТРА. ТО ЈЕ ТЕЖЊА И  
                                 ВИЗИЈА, АПЕЛ, ЈАСНА ПОРУКА АУТОРА КОЈИ НУДЕ ВИЗУЕЛНО САГЛЕДИВЕ ПРОБЛЕМЕ ИЗ РАДА. ОНИ  
                                 ПРЕДСТАВЉАЈУ ИСТИЦАЊЕ ПОТРЕБЕ И ВАПАЈ ЗА ХИТНОМ ИНТЕГРАЦИЈОМ КОМПЛЕКСА КАСТЕЛ 
                                 У ЦЕНТРАЛНЕ ГРАДСКЕ ФУНКЦИЈЕ. 

Сва планска документа истичу посебну вриједност и значај урбаних зеле-
них структура, а планери се у њима залажу за интегрисање паркова, алеја, 
обала ријеке, излетишта-паркова, шума и сл. У пракси, ти планови нису били 
одрживи и проводиви, јер план, а ни одлука о провођењу, нису осмислили кон-
цепт интегрисања, корак по корак, разумним и промишљеним развојем. Ни-
ко од надлежних није пратио реализацију планова, као ни ток бројних и исхи-
трених измјена. Могло би се рећи да је то било декларативно изјашњавање 
планера "за", без јасних инструмената у документу за практичну примјену. На 
врло сличан начин прошли су и бројни споменици културе, који су под заш-
титом државе, а због недостатка средстава најчешће били изложени брзом 
пропадању.  

Бањалука је свој идентитет стварала кроз вијекове. Грађани су се сажив-
јели с културним, амбијенталним и природним вриједностима, тј. "духом 
мјеста." Објективна је опасност да се због несмотрених и исхитрених актив-
ности, без суштинске обнове, очувања и развоја доминантне позиције зелене 
структуре и историјског средишта – комплекса Кастел, изгубе уочене посебне 
и препознатљиве вриједности идентитета града, као значајна и истакнута 
мјеста у планирању и развоју града. Грађани оправдано очекују да историјско 
средиште Кастел и савремени центар буду хитно и промишљено интегрисани. 
У противном постоји оправдана опасност да уочене вриједности културне 
баштине и зелене структуре, уз складан однос с природом, буду избрисане из 
меморије грађана, што би било погубно за развој Бањалуке у будућности 
(Слика 10).  
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СЛИКА 11. – УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕНТРА ГРАДА БАЊАЛУКА, КОЈА ЈЕ НА XVI CEMEX BUILDING  
                       AWARD-У 2008, НА СВЈЕТСКОМ ТАКМИЧЕЊУ У МОНТЕРЕЈУ У КАТЕГОРИЈИ ПРИСТУПНОСТ,  
                       ДОБИЛА ПРВУ НАГРАДУ, ЧИМЕ ЈЕ НАШ ГРАД НАПРАВИО ЗНАЧАЈАН ИСКОРАК, А НАША ШКОЛА  
                       ГРАДИТЕЉА ОБАВЕЗУ АФИРМАЦИЈЕ СТЕЧЕНИХ ВРИЈЕДНОСТИ. 

 
СЛИКА 12. – УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕНТРА ГРАДА БАЊАЛУКА, КОЈА ЈЕ НА XVI CEMEX BUILDING AWARD-У  
                          2008, НА СВЈЕТСКОМ ТАКМИЧЕЊУ У МОНТЕРЕЈУ ДОБИЛА ПРВУ НАГРАДУ, ЧИМЕ ЈЕ НАШ ГРАД ПОСТАО  
                          ЛИДЕР У РЕГИОНУ И ЕВРОПИ, А НАША ШКОЛА ГРАДИТЕЉА ПРЕПОЗНАТЉИВА ПО НОВОМ ОБРАЗОВНОМ 
                          ПРОФИЛУ. 

4.3. Сценарио 3 – Савремене тенденције  

Идејни пројекат урбанистичко-архитектонског решења ремоделације и 
ревитализације тврђаве Кастел у Бањалуци тренутно је у фази израде Глав-
ног пројекта. Аутори су рјешавањем конкурсних задатака успјели да рацио-
налном и флексибилном селекцијом обима досљедно испоштују аутентичан 
изглед тврђаве. Будућу планерску визију осмислили су на начин да повећају 
интерес за коришћење расположивог простора Кастела, тј. интегришу шире 
окружење. Остварљивост пројекта условљена је реалним потенцијалима локал-
не заједнице и техничко-технолошким могућностима, а понуђена у виду флекс-
ибилног концепта.9  

                                                 
9    Дио из извјештаја Конкурсне комисије у саставу: проф. др Миленко Станковић, предсједник, 

Милијана Окиљ, дипл. инж. арх., замјеник, проф. др Миодраг Ралевић, члан, Милена Давидо-
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СЛИКЕ 13. И 14. – ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЈЕШЕЊА РЕМОДЕЛАЦИЈЕ И РЕВИТАЛИЗА 
                                        ЦИЈЕ ТВРЂАВЕ КАСТЕЛ У БАЊАЛУЦИ, СИТУАЦИЈА И ДЕТАЉ: ФОТОГРАФИЈЕ СУ ДОБИЈЕНЕ  
                                      ЗАХВАЉУЈУЋИ ЉУБАЗНОСТИ АУТОРА ОВОГ ПРОЈЕКТА. ОНЕ У ПОТПУНОСТИ ОПРАВДАВАЈУ СТАВ  
                                     КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ, КАО И ВИЗИЈЕ ОВОГ РАДА. 

Нова дешавања у центру града и око комлекса захтијевају одговор на пи-
тање: Како ће град у времену напретка технологија и савремених тенденција 
одговорити промовисањем сопствених специфичност? 

Јавни отворени простор, Парк Петар Кочић, мјесто је примјене савреме-
них тендеција, технологија, простор спектакла, [9] идентитета и контину-
итета. Мултидисциплинарност истраживачког приступа отвореног урбаног 
простора садржана је у Аристотеловој изреци: Сврха постојања града није да 
људима обезбиједи само сигурност већ и срећу. Циљ архитекте био је створити 
нов простор који остварује смисао постојања, омогућује корисницима дожив-
љен простор, емоцију, угодно стање духа, пријатну атмосферу, истински 
умјетнички и животни спектакл – створити архитектуру отворену за сва-
ки доживљај, уз свијест да успјех пресуђује вријеме. Пројекат биљежи напре-
дак, искорак – то су препознали грађани, али и стручна јавност. Пројектна 
реализација награђена је трећом свјетском наградом.10 Нова и авангардна 
архитектура овог здања захтијева вредновање и смислено дјеловање, тј. про-
мишљање и интегрисање у централне градске функције. 

Градска Тржница, Реконструкција, доградња и надоградња.11 Овај изузет-
но вриједан простор између два репера – градског трга и комплекса Кастел, 
по одлуци градских власти је, између два свјетска рата, додијељен градској 
тржници, која је ту позиционирана. Градска тржница одувијек је била град-
ски репер, мјесто на коме бивају поништене све добне, старосне, економске и 
друштвене баријере, тј. мјесто посебне друштвене вриједности и обиља које 
се ту нуди у специфичним условима. Брз развој града и интензиван раст пот-
реба није пратио капацитет градске тржнице. Могло би се рећи да је усљед 
континуираног ширења и лошег одржавања овај простор постао, првенствено 

                                                                                                                                            
вић, дипл. инж. арх., члан, Далибор Бјелица, дипл. инж. арх., члан, Верица Кунић, дипл. инж. 
арх., члан, Вида Грандић, историчар умјетности, члан. 

10  XVI CEMEX BUILDING AWARD 2007, Пројекат реконструкције Парка Петар Кочић, у категори-
ји Инфраструктура, добио је на свјетском такмичењу у Монтереју трећу награду 

11  Аутори: Бранислав Стојановић и Далибор Бјелица, добитници нагрде АНУБиХ за 2006/2007. 
за најуспјешније архитектонско остварење у БиХ, види више АГД профи, број 29, Сарајево, 
март 2008, стр. 26–31 
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услед старења и девастације, црна тачка у центру града. Дуго је ово мјесто 
било плод експеримента, исхитрених, парцијалних и неуспјелих реакција у 
трагању за стварањем новог савременог градског амбијента, с могућношћу 
трговања по европским и свјетским стандардима. Јавни конкурс расписан 
током 2002. показао се као спасоносно рјешење. Претходно питање и дилеме: 
Да ли реконструисати или измјестити Градску тржницу? и: Да ли је сагле-
дати интегрално с окружењем и ограничити капацитетом?, овом приликом 
остављамо отвореним. Добитник прве награде, Урбанистички завод Републи-
ке Српске, испројектовао је имозантних 14.225,51 м2 бруто грађевинског про-
стора намијењеног трговини, уз наткривање зелене и робне пијаце, чиме су се 
потенцијали и квалитети ове локације новим амбијентом унаприједили. Згра-
да дужине око 180 м, захтијевала је рашчлањење волумена, различит третман 
и обраду фасада, као и адекватан одговор за увођење у урбану матрицу у зони 
контакта с градским ткивом. Очување визуре према Кастелу с трга Крајине, 
комфорни и промишљени услови трговања у бутицима, стално и контроли-
сано провјетравање пијаце..., само су дио поменутих квалитета концепта и 
пројектног рјешења. Нажалост, као што се то често дешава у пракси, превели-
ке амбиције инвеститора су довеле до тога да је квалитет овог рјешења дијелом 
умањен накнадним интервенцијама и проширењима комплекса Градске трж-
нице. Ове интервенције су врло упитне, како с архитектонскообликовне, ком-
позиционе, тако и с концептуалне стране, јер је капацитет локације већ зна-
чајно премашен, а ништа се не чини да се окружење интегрише и прожме – 
„разлакша“ позиција мегаструктуре, већ се тржница, напротив, дистанцира и 
изолује, умјесто да се интегрише. Тиме се кида основна нит, перцепција и 
визуелна веза с реперима и циљаним мјестима трга Крајине и Кастела, тј. губи 
непосредна веза с урбаном матрицом града. [10]   

 
СЛИКА 15. – УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕНТРА ГРАДА БАЊАЛУКА, КОЈА ЈЕ НА XVI CEMEX BUILDING AWARD-У  
                          2007, НА СВЈЕТСКОМ ТАКМИЧЕЊУ У МОНТЕРЕЈУ У КАТЕГОРИЈИ ИНФРАСТРУКТУРА ДОБИЛА ТРЕЋУ  
                          НАГРАДУ, ЧИМЕ ЈЕ НАШ ГРАД ПОСТАО ЗАПАЖЕН У РЕГИОНУ 

Пословна зграда Екватор12 представља позитивна кретања у урбаној ре-
конструкцији центра града у тренуцима постратне обнове, с очигледним иско-
раком у правцу савременог обликовања и одговора на дух мјеста.  

                                                 
12  Пословни центар Екватор је резултат побједе на конкурсу младог ауторског тима из Београда: 

Урош Фишић апс. арх., Будимир Судимац, дипл. инж. арх., Милан Вујовић, дипл. инж. арх.; 
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СЛИКЕ 16. И 17. – ПОСЛОВНА ЗГРАДА ЕКВАТОР, ПОГЛЕД С ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ИНЦЕЛ У ПРАВЦУ КАСТЕЛА И ДЕТАЉ  
                                     ЗГРАДЕ ДАНАС. 

Урбани контекст Спомен комплекса осмишљен је тако да споји репере, 
значајна мјеста данашњег центра града (Парк Петар Кочић, Хотел Палас, Трг 
Крајине), физичком везом с компелсом Кастел и Ферхадијa, путем доступне 
пјешачке комуникације, у кружној вези Пословног центра Екватор (види 
скице). Посебну опасност и неизвјесност у процесу представља реконструкци-
ја комплекса Палас (друга фаза), која својом физичком структуром угрожава 
визуелну везу. 

Спомен комплекс јесте нови репер и циљано амбијентално мјесто које вер-
тикалним равнима артикулише и акцентује брежуљкасту панораму града. То 
је ново спојно мјесто историјског и савременог средишта града. Својом тран-
спарентношћу и динамиком форме комплекс не затвара визуре, већ позива 
на комуникацију, јер има визуелну везу са савременим средиштем. Комплекс 
има двојне урбане функције: нову урбану сценoграфију са свих позиција око 
локације и значајан простор меморије која се драматично раслојава кретањем 
кроз простор.  

Створена је нова тачка у мапи централних јавних простора у граду, тј. 
квалитативно се надграђује понудом новог амбијенталног простора. У визуел-
ном смислу нови комплекс се преко планиране пасареле повезује с тргом Кра-
јине и преко централне градске комуникације с Парком Петар Кочић, а у ви-
зуелном и обликовном смислу с тврђавом Кастел. Пројектно рјешење не нару-
шава природну топографију терена, већ се увођењем рампираних површина 
постиже континуирано кретање и повезивање с окружењем. Концепт про-
жимања природних, парковних и створених, урбанизованих простора омогу-
ћава да се на локацији задрже затечене зелене структуре/дрвеће/.  

Сматрамо да смо преиспитивањем и вредновањем постојећег начина ко-
ришћења градског центра с акцентом на заштићене просторе, [11] уз уношење 
нових атрактивних садржаја у зонама, комуникацијама и визијама, унаприје-
дили визуелно-естетске атракције, активирали изворне вриједности центра 
града по мјери његових грађана и посјетилаца. Циљ јесте створити повољне 
услове за промовисање сопствених специфичности, идентитета града и ин-
тегрисање његових репера, промишљеним обједињавањем догађаја. Естетска 
уклопљеност, временска слојевитост и модуларна повезаност склопова из раз-

                                                                                                                                            
изведбени пројекат урадио је План Бањалука, одговорни пројектант: Миленко Радошевић, 
дипл. инж. арх., а инвеститор: за ППУП Екватор, чија ја изградња започела 1998, може се 
тврдити да још није окончана.   
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личитих епоха, са сигурношћу тврдимо, повећава атрактивност и привлачи 
кориснике у град који афирмише професионалне критеријуме, савремене 
спознаје, тј. нуди практичне и оствариве визије. 

 

  
СЛИКЕ 18. И 19. – СПОМЕН-КОМПЛЕКС (ЦЕНТРАЛНО СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈЕ ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА ОДБРАМБЕНО- 
                                        ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОД 1991. ДО 1996) -  ПЕРСПЕКТИВНИ ПРИКАЗИ  
                                      УРБАНОГ КОНТЕКСТА И ГЕОМЕТРИЈЕ ДОБИЈЕНИ СУ ЗАХВАЉУЈУЋИ ЉУБАЗНОСТИ АУТОРА ОВОГ  
                                      ПРОЈЕКТА. ОНИ ПРИКАЗУЈУ АМБИЈЕНТ И ОБИМ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, ТЈ. ИСТИЧУ НОВИ РЕПЕР,              
                                     СПОМЕН-КОМПЛЕКС – ЦИЉНО МЈЕСТО. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Уметност је свети огањ и место где стварност сваки пут изнова поклања 
човеку свој дотад скривени сјај, да би он у тој јасности чистије видео и 

разговетније чуо оно што се обраћа његовој суштини. 
 Мартин Хајдегер13 

Вреднујући темељно питање људског постојања, гдје свако искуство пре-
дставља памћење, сјећање и вријеме, спознали смо незаборавни доживљај ар-
хитектуре, тј. уочили властити идентитет, миграције и нове економске ути-
цаје, који значајно утичу на развој знања и креативног друштва, а путем осје-
тила постају дијелом нашег тијела и бића.  

Културно осјетљиве урбане интервенције у проведеним истраживањима 
преиспитују "искуство" и ефекте урбане регулативе, да би маштањем успоста-
виле "дијалог" с окружењем. Потенцијали стратешког приступа развоју "обли-
ковани" су кроз урбану игру у којој су централне градске функције и главна 
улица од изузетног значаја. У том процесу закона и политика доминира хума-
на идеја – "вољети човјека" и осигурати му угодан живот у свијету ствари и 
идеја. Трагање за новим инвестицијама у категорији могућег помаже у дефи-
нисању јасних принципа, ствара иновативан и угодан јавни простор, тј. 
нуди појединачне приједлоге за рјешавање уочених проблема или остварива-
ње циљева у измијењеном приступу рјешавању урбаног дизајна.  

Архитектура јесте најодговорнији и најузвишенији позив свеукупног обли-
ковања простора и амбијента за људе. Она је значајно питање наше будућнос-
ти у процесу разумијевања људске ситуације, али и полигон за примјену савре-
мених материјала и технологија. Професионална је обавеза осигурати здрав 

                                                 
13   Мартин Хајдегер, Предавање и расправе, Превод: Божидар Зец, Плато, Београд, 1999. (стр. 33) 
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и креативан живот свим грађанима, тј. омогућити човјеку да нађе своје 
мјесто у културном и временском континууму.  

Утицај глобализације захтијева појачан културни интерес, очување иден-
титета, али и компромис у процесу грађења и заштите човјекове средине, 
као и иновативност у разрјешавању друштвеног идентитета и традиције уна-
пређењем животних услова у изграђеној средини и непосредном окружењу. 
Нова визија изложена у раду чини позитиван искорак у очувању идентитета 
града на Врбасу, повезујући догађаје, уз синергију проживљених мотива на 
обострано задовољство грађана и научностручне јавности.  

   

СЛИКЕ 20 – 22. – ПОГЛЕД С КОМПЛЕКСА КАСТЕЛ НА ЦИЉНО МЈЕСТО, ЦЕНТАР ГРАДА, ЈАСНО И СЛИКОВИТО УКАЗУЈЕ  
                                    НА ПОТРЕБУ ФИЗИЧКЕ ДОСТУПНОСТИ ПЈЕШАЧКИХ ТОКОВА И ИНТЕГРАЦИЈЕ С ЦЕНТРОМ. 

Кастел је био и остао кључни мотив, почетак и циљна тачка, која успје-
шно повезује све функције унутар центра. Она ове слојевите акценте настале у 
времену и простору интегрише у препознатљив идентитет „Града на Врбасу“, 
на чију се ријеку – артерију града – и наслања.  

Нова парадигма интеграције историјских репера у одржив развој центра 
нуди рјешења на обострано задовољство грађана и научностручне јавности, 
тј. чини позитиван искорак у очувању културне баштине и идентитета 
града на Врбасу, кроз повезивање догађаја и синергију проживљених мотива у 
категорији могућег интеркултурног друштва. 
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THE INTEGRATION OF HISTORICAL BENCHMARKS IN SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE CENTER OF BANJA LUKA 
 – A NEW PARADIGM, THE NEED AND IMPERATIVE 

 
"A man is surrounded by nature and architecture." Aristotle IV age b.c. 

View and access to historical benchmarks, as important places for the citizens of Banja 
Luka, initiates thinking about connecting the individual spatial units, environments and se-
quences, historical and cultural levels. The identity of past and contemporary articulation of 
the modern needs create a new paradigm, that is require urgent solutions to specific problems 
in the protection and restoration of urban units. New concepts of protection of natural and 
cultural heritage, knowledge of individual and general cultural principles based on intuition, 
experience and knowledge, emphasize the need for their integration into the central features of 
the city. In the paper was communicated a clear message: "Urban and architectural restora-
tion can not (and should not) be a privilege of the individual or the result of bureaucratic 
rank."Valorization of the situation and integrative vision of development as a positive step for-
ward, offering scientific and technical basis for future policy decisions. In time of recession, 
lack of understanding, slow, (too) big compromises in the planning and construction of archi-
tectural monuments achieved results gain importance as the spiritual aspects of the stimulus 
for individual research. Conducted research and thinking about the world of architecture is 
made to the protection of natural and cultural heritage, ie. demonstrate ambition and typolo-
gical shift morphological boundaries already seen in this region. 

Key words: landmark, integration, sustainability, protection and preservation of heritage. 
 

 




