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Драгана ПЕТРОВИЋ, Јелица ЈОВАНОВИЋ и др Мила ПУЦАР 
КЛУБ МЛАДИХ АРХИТЕКАТА, ИАУС, БЕОГРАД 
 

РЕЗУЛТАТИ РАДА НА ЛЕТЊОЈ ШКОЛИ 
АРХИТЕКТУРЕ, КОЈА СЕ БАВИЛА ТЕМОМ „ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ ЗАШТИЋЕНИХ АМБИЈЕНТАЛНИХ ЦЕЛИНА УЗ 

УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ – ПОДГРАЂЕ ТВРЂАВЕ БАЧ” 
Резиме 

Пројекат LEGATIO је покренут 2008. године као независни пројекат у оквиру Клуба 
Младих Архитеката са идејом да актуелизује питање бављења градитељским наслеђем у 
Србији и у региону. Програм рада летње школе, која је деловала у оквиру пројекта, 
усмерен је ка реалним потребама локалних заједница, затим општина и градова, њихо-
вим плановима у вези са наслеђем, могућностима и опцијама за реализацију истих. Про-
јекат је имао кровну улогу за разноврсне акције које су се бавиле различитим проблеми-
ма у домену наслеђа, а на реализацији активности окупио је  студенте и стручњаке из об-
ласти архитектуре, уметности и технологије из читавог региона и остварио врло успешну 
комуникацију са јавношћу. 

У раду су представљени резултати рада на Летњој школи архитектуре која се бавила 
темом „Одрживи развој заштићених амбијенталних целина уз учешће јавности – Под-
грађе тврђаве Бач” и приказани неки од резултата рада са студентима на радионицама. 
Студенти су показали иницијативу, заинтересованост за ову проблематику, а кроз рад у 
радионицама предлагали су нова решења, зависно од тематских области и предавања 
којима су присуствовали.  

Кључне речи: одрживи развој, градитељско наслеђе, учешће јавности 

Увод 
Летња школа архитектуре покренута је у оквиру пројекта LEGATIO у циљу 

отварања нових могућности за рад стручњака и додатно обучавање студена-
та. Циљеви пројекта LEGATIO су постављени тако да развијају платформу за 
унапређење теоретског и практичног знања у области планирања, израде и 
имплементације разноврсних пројеката проучавања и заштите градитељског 
наслеђа, односно културне баштине уопште. Главни циљеви рада били су сле-
дећи: актуелизација питања бављења градитељским наслеђем у Србији; пок-
ретање разноврсних акција које су се бавиле различитим проблемима у доме-
ну наслеђа; окупљање студената и стручњака из области архитектуре, уметно-
сти и технологије из читавог региона;1 комуникација са јавношћу. Да би се ос-
тварили ови циљеви, направљен је програм предавања и радионица, предви-
ђен је обилазак локације, разговори са становништвом, дискусије, дебате, 
кратки пројекти. 

Пројектне активности су усмерене ка стварању позитивне климе за покре-
тање мултидисциплинарних пројеката који се баве културним наслеђем и про-
блематиком имплементације и одрживости оваквих пројеката и информиса-
њу јавности и припреми за будућа програмска истраживања. 

 

                                                 
1 Бивше републике СФРЈ (с изузетком Републике Словеније), Република Мађарска и Република 

Аустрија 
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Студија случаја: Подграђе тврђаве Бач 
Развојни пројекат интегративне заштите наслеђа на територији општине 

Бач „Векови Бача“ (у наставку текста: пројекат „Векови Бача“) је, током рада 
на активностима пројекта LEGATIO, издвојен од стране ауторског тима као 
пример добре праксе у очувању културне баштине у Србији. Удруженим капа-
цитетима организација – носилаца пројеката,2 осмишљен је, разрађен и 
реализован пројекат Летње школе архитектуре у Бачу 2010. године. 

Летња школа архитектуре је одабрана као динамични модел за присуство 
струке на терену, за размену идеја и обуку младих стручњака, али и могућност 
да се локална заједница активно укључи у реализацију пројеката заштите кул-
турне баштине. Летња школа привлачи пажњу академске јавности и мобилише 
је у одређеној мери; може указати на проблеме и иницирати њихово решавање. 

Бач је град у којем је, као ретко где, очувано мноштво историјских слојева 
у виду материјалних остатака. Оно што је највећа вредност овог сачуваног на-
слеђа је његова разноврсност у сваком погледу: споменици Бача сведоче о 
присуству многих култура и цивилизација, неретко међусобно супротставље-
них и завађених; типолошки, присутни су објекти сакралне, меморијалне, 
фортификационе, јавне и стамбене намене, грађени у различитим материја-
лима и техникама; нематеријално наслеђе – традиција и фолклор, који се још 
увек негују у овој мултиетничкој и мултиконфесионалној средини и који су 
саставни део живота града.  

Подграђе тврђаве Бач (Улица Бачке тврђаве) је издвојено као специфична 
и комплексна целина унутар града, у којој је уочен низ појава и могућности 
када је у питању заштита и ревитализација. Подграђе је могуће обрадити у 
различитим нивоима детаљности: посматрати га као део заштићене простор-
не културно-историјске целине, или као засебну целину, или га чак разматрати 
на нивоу куће, односно парцеле. Захваљујући овим чињеницама, студентима - 
учесницима летње школе архитектуре, понуђена је пракса у неколико области 
које су издвојене за ову прилику, а креиран је такав приступ локацији да је стал-
но тестирање и посматрање односа унутар ове живе целине било неопходно. 
Овим се учесници, заправо, стављају у сасвим реалну ситуацију и одговарају на 
сложене потребе и захтеве с којима се струка свакодневно сусреће када су у 
питању пројекти заштите наслеђа, а у којима су обједињене многе дисциплине. 

Иако је саставни део просторне целине коју чини с Тврђавом Бач, Подгра-
ђе је целина коју није потребно ревитализовати у класичном смислу: стамбена 
функција насеља је у потпуности очувана, уз одређене измене у начину жи-
вота, доминантним активностима и занимањима. У Подграђу је препозната 
одређена група проблема, која се иначе може везати за споменике културе у 
којима се живи и који су још увек активни, нарочито када су у питању сеоска 
домаћинства. Дискрепанца између жеља и потреба становника, на једној, и 
финансијских, или пак законом прописаних могућности на другој страни, 
може се приметити већ током прве посете локацији и кроз разговор  са ста-
новницима. Ваља нагласити да поједини становници живе у објектима који су 
у јако лошем стању, угрожени пре свега капиларном влагом, а сиромаштво до-
                                                 
2  Клуб младих архитеката из Београда и Фонд за очување културно-историјске баштине 

"Векови Бача" из Бача 
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датно отежава ситуацију, с обзиром на чињеницу да се улаже у најнеопходније 
поправке, које се врше неадекватним материјалима. Степен укључења зајед-
нице у пројекат “Векови Бача” је, и пет година након постојања и деловања 
пројекта, и даље недовољан, углавном зато што већина домаћинства припада 
групи тзв. старачких (двадесет девет домаћинстава)3. На другој страни, дома-
ћинства у којима су млађе породице (четири домаћинства), а која су економ-
ски зависна од пољопривреде, нису пронашла одговарајући начин за укључе-
ње у пројекат, већ очекују одређену иницијативу од надлежних служби зашти-
те – у виду разрађених модела за пласирање пољопривредних производа, одго-
варајућих субвенција за покретање тзв. „малог бизниса” или нпр. сезонско 
учешће у туристичкој понуди Бача. Постојећа планска документација је заста-
рела или неусклађена с новим законима, тако да не може да на адекватан на-
чин обезбеди подршку и испрати идеје и резултате пројекта „Векови Бача“. 
Анкета, спроведена на терену, указала је на низ проблема, на основу којих су 
постављени циљеви и задаци Летње школе архитектуре 2010. године.  

Реализација 
За општи циљ Летње школе архитектуре постављено је стварање и развој 

окружења за постојање мултидисциплинарних пројеката који се баве пробле-
матиком имплементације и одрживости пројеката културе уопште и попула-
ризовање идеје о одрживости културног наслеђа, информисање јавности и за 
будућа програмска стручна и научна истраживања. 

Формулисани су следећи појединачни циљеви: 
 • Оснивање летње школе архитектуре на националном и регионалном 
нивоу; 
 • Обука студената;   
 • Обука и укључење локалне заједнице у рад на заштити просторне култур-
но-историјске целине; 
 • Израда приручника за одржавање и унапређење објеката у заштићеним 
амбијенталним целинама. 

Из циљева је произашао низ активности које су се међусобно преклапале у 
одређеној мери, управо због специфичности процеса који се одвијају на тере-
ну. Из тог разлога радионице и предавања није могуће организовати линеарно 
и сегментирано, већ је неопходно константно упоређивати мерења, резултате, 
препоруке. Зарад боље организације и прегледности резултата рада решење 
проблематике на терену је „каналисано” кроз области одрживости у архитек-
тури, затим партиципативног планирања и, најзад, едукације студената и ло-
калног становништва али, како се испоставило у реализацији пројекта, и орга-
на локалне управе. 

Локална заједница је страна која је најчешће изостављена из свих процеса 
планирања, иако је реч о животном окружењу те  заједнице. На другој страни, 
стручњаци по окончању пројеката рестаурације објеката немају праксу да ко-
риснике објеката обуче како објекте треба одржавати, указати им на то које су 
то амбијенталне вредности и како се чувају итд. У циљу спречавања или мини-
                                                 
3 Укупни број домаћинстава је 36, од тога су две куће тренутно ненастањене, а једна парцела је 

у власништву Покрајинског завода за заштиту споменика културе и на њој се планира изград-
ња Центра за неговање традиције. 
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мизирања последица негативних примера, потребно је разрадити модел ак-
тивне сарадње струке са локалном заједницом. Поред активног учешћа у про-
цесу планирања и израде пројектне документације, потребно је одржавати 
стални дијалог са заједницом, пратити потребе корисника и формирати меха-
низме надзора и усмеравања процеса њиховог деловања у простору. Локална 
заједница је најпоузданији партнер за спровођење пројеката заштите уколико 
се задобије њено поверење, онолико користан колико може и да девастира ис-
то то окружење.  

То што је Подграђе и даље настањено и живо јесте највећа вредност ове 
целине с којом струка може да рачуна. Чињеница да се објекти и даље користе 
за своју оригиналну сврху гарантује на неки начин дугорочну одрживост и 
самог пројекта заштите ове целине. Намеће се, међутим, питање с којим се 
струка тешко и с мало успеха носила када су у питању слични примери, а то је 
задовољавање савремених функционалних потреба и перформанси које се 
намећу као императив у стамбеној архитектури. То је разлог због којег често 
долази до ситуација да, у циљу унапређења квалитета и стандарда услова ста-
новања (што је реалност – чести су проблеми с влагом, инсектима и глодарима 
итд.), дође до девастације амбијенталних вредности архитектуре. 

 
СЛИКА 1. – НИВО КАПИЛАРНЕ ВЛАГЕ У ЗИДОВИМА, КУЋА БРОЈ 3 У ПОДГРАЂУ ТВРЂАВЕ БАЧ (УЛИЦА БАЧКЕ ТВРЂАВЕ)  

АУТОР: ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВИЋ, КЛУБ МЛАДИХ АРХИТЕКАТА, БЕОГРАД; СЛИКАНО АПРИЛА 2010. ГОДИНЕ 

Идеја Летње школе јесте да учесници кроз разноврсне програме тестирају 
могуће ситуације на терену и да се студентима, будућим стручњацима, предо-
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че могућности за превазилажење проблема који се јављају у свакодневној прак-
си. Стручњаци различитих профила и ангажмана су добили задатак да при-
кажу младим колегама механизме рада унутар пројектних тимова, рефере-
нтне листе литературе и компјутерских алата, те да представе интернационал-
не мреже за размену података и обуке. Такође, један од циљева је радити и на 
сензибилисању будућих стручњака за потребе корисника простора који они 
обликују – правити пројектни програм који ће у свом средишту имати непо-
средног корисника простора. 

Летња школа архитектуре је организована кроз три тематске целине4: 
 1. културна баштина 
          а. технолошки аспект 
          б. менаџмент  у пројектима заштите културне баштине 
 2. биоклиматска архитектура и енергетска ефикасност и 

3. партиципација грађана. 
1. Културна баштина 

Сегменту заштите културне баштине је посвећено највише времена током 
Летње школе архитектуре, јер је Подграђе тврђаве Бач, које је 1990. године 
проглашено културним добром од изузетног значаја, од априла 2010. године 
на тентативној листи УНЕСКО-а. Како би истраживање било квалитетно и ус-
пешно, а пре свега недеструктивно, целинама и објектима под заштитом мора 
приступити мултидисциплинарни тим. Имајући ову чињеницу у виду, за пот-
ребе Летње школе контактирани су стручњаци из различитих научних и струч-
них дисциплина. Сегмент посвећен културној баштини је подељен на две це-
лине: технолошки аспект и аспект управљања пројектом. Своја искуства у ра-
ду на споменицима културе у Бачу са студентима су поделили стручњаци из 
тимова ангажованих на заштити баштине у Бачу и спољни сарадници. 
А. Технолошки аспект 

Заштита споменика културе је сложен и одговоран задатак, који се не 
састоји само од чишћења, консолидације и рестаурације, већ подразумева и 
предузимање мера да се смање, па чак и спрече њихова будућа оштећења или 
деградација под утицајем штетних фактора. С обзиром на то да је сваки спо-
меник културе проблем за себе, о некој стандардној употреби метода и средс-
тава, односно препарата за конзервацију и рестаурацију не може бити речи, 
јер методе и средства коришћена за рестаурацију једног споменика, могу на-
нети много штете ако се примене на неком другом споменику или уметничком 
делу. Зависно од материјала, његовог стања и штетних чинилаца који га угро-
жавају, бирају се методе и средства заштите. Од тачности постављене дијаг-
нозе, од врсте и степена оштећења на културно-историјском споменику, или 
његовим појединим деловима, зависи и избор одговарајућих материјала који-
ма је могуће обавити квалитетне конзерваторско-рестаураторске радове.  
А.1. 

Проф. др Jonjaua Раногајец, Снежана Петровић, дипл. инг; Дмитар Зорић, 
дипл. инж. и студенти академских студија, Технолошки факултет Универ-
зитета у Новом Саду 

                                                 
4  За потребе рада направљен је сажети приказ предавања и радионица; детаљни приказ 

програма Летње школе архитектуре се може видети на http://legatio.arh.bg.ac.rs/  
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Предавање: Дијагностика историјских материјала 
Радионица: Обрада материјала прикупљеног током мерења на терену; 

рад на реконструкцији бедема 
Излазак на терен: Дијагностика историјских материјала – увод, вежба 

мерења и праћења стања на терену; рад на реконструкцији бедема 
Кроз један од примера учесници Летње школе архитектуре имали су при-

лике да се упознају с мултидисциплинарним приступом у заштити наслеђа, 
што има за циљ схватање неопходности укључивања великог број различитих 
профила стручњака у процесу заштите наслеђа. Кроз пример испитивања ис-
торијских материјала узоркованих са средњевековне тврђава у Бачу, била је 
приказана методологија узорковања и испитивања материјала у зависности 
од циља испитивања, односно даљих планираних активности (санација, кон-
зервација, рестаурација). 
А.2. 

Проф. др Ана Радивојевић,Архитектонски факултет Универзитета у Бе-
ограду 

Предавање: Изградња куће од набоја: материјал, технички детаљи, оријен-
тација и позиционирање објеката, одржавање, могуће комбинације са савреме-
ним материјалима приликом изградње објеката 

Грађење земљом има дугу традицију примене широм света, а у савременом 
градитељству доживљава својеврсни препород, изазивајући посебно интересо-
вање све већег дела стручне и научне јавности. С једне стране имамо искуства 
прошлости и проблеме која савремена градитељска и конзерваторска пракса 
имају у процесу опстанка и очувања земљаних објеката из прошлих времена, а с 
друге стране, жељу и настојање да се овај материјал промовише, његова при-
мена унапреди и искористе бројне добре стране грађења земљом и предности 
овог запостављеног материјала. 
А.3. 

Дипл. инж. арх. Драгана Марјановић, Post Master DSA Terre programa Crate-
rre, Гренобл, Француска 

Предавање и радионица: Техника изградње објеката од ћерпича и  израда 
блатног малтера – старе (традиционалне) технике градње; тестирање  раз-
личитих блатних малтера, начин наношења и начин реаговања у зависности 
од пропорција материјала земља-вода-слама-песак-креч 

У зависности од врсте земље и подручја на ком се гради, развиле су се раз-
личите технике, које је Craterre5 сврстао у 12 великих група, са око стотињак ва-
ријанти: од земље као покривача, као испуне, набијене, обликоване, моделова-
не, течне, земље као завршног слоја, у комбинацији са сламом, итд. Студенти су 
након кратког упознавања са теоријским основама и методама рада на објек-
тима земљане архитектуре, наставили с практичним радом на терену, где су 
стекли знања о основним улогама блатних малтера, обрадама површина које су 
подлоге за малтере, условима израде, структури, траженим квалитетима и др. 
За потребе рестаурације зида на кући број 10, коју ће вршити Покрајински 
завод за заштиту споменика културе, извршено је тестирање блатних малтера 
различитог састава и начина наношења, као и израда ћерпича. 

                                                 
5  http://www.eartharchitecture.org/index.php?/archives/526-CRATerre.html 
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СЛИКА  2. – ТЕСТИРАЊЕ БЛАТНИХ МАЛТЕРА, ЗИД КУЋЕ 

БРОЈ 10 У ПОДГРАЂУ ТВРЂАВЕ БАЧ                      
АУТОР: ВУЧЕТА ВУЈОВИЋ, АВГУСТ 2010.6 

СЛИКА 3. – ИЗРАДА ЋЕРПИЧА, ПАРЦЕЛА БРОЈ 12 У ПОД-
ГРАЂУ ТВРЂАВЕ БАЧ                                                    
АУТОР: ВУЧЕТА ВУЈОВИЋ, АВГУСТ 2010. 

Б. Менаџмент у пројектима заштите културне баштине 
Пројекти интегративне заштите споменика културе у свету подразумевају 

одређену динамику и приступ решавању проблематике заштите и ревитали-
зације споменика. Постизање баланса између интереса различитих актера ко-
ји се појављују у овим просторима, добра организација и међусобна координа-
ција научних и стручних тимова и, најзад, стална презентација постигнутих ре-
зултата су данас у врху приоритета сваког пројекта који се бави културном 
баштином. Пројекат „Векови Бача“ се у више наврата показао као пионирски, 
поставио је одређене стандарде и трасирао је пут другим пројектима овог типа. 
Б.1. 

Дипл. археолог Весна Главочевић (директор Фонда за очување културно-
историјске баштине „Векови Бача“), Дипл. инж. арх. конзерватор Славица 
Вујовић (Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин) 

Предавање: Пројекат „Векови Бача“: детаљно упознавање с етапама про-
јекта, циљевима и методологијом; методе ревитализације градитељског нас-
леђа и њихова примена у пракси; не материјално наслеђе – принципи Париске 
конвенције; сарадња с локалном заједницом – искуство из Бача 

Предавање: Упознавање учесника са споменицима културе у Бачу, шет-
ња кроз Подграђе и Бач 

Пројекат „Векови Бача“ је настао као спонтани одговор на ситуацију у ко-
јој се појавио интерес локалне заједнице за коришћење девастиране средњове-
ковне тврђаве. Уследио је пораст интересовања, који се временом пренео и на 
друга културна добра. Пројекти заштите споменика културе захтевају дуготрај-
не процесе, јер се ради о необновљивом грађевинском фонду, али ипак овим 
пројектима треба приступити рационално и сагледати шта се и како може заш-
титити од даљег пропадања. Како је већ више пута напоменуто, Подграђе твр-
ђаве Бач чини жива заједница, активно становање у заштићеним објектима. 
Ови људи живе у некомфорним условима и желе брза и по могућству финан-
сијски доступна решења. С друге стране наука и струка на прво место стављају 
заштиту објеката, првенствено обраћају пажњу на њих, уместо на њихове ко-
риснике. Локална управа балансира између становништва и стручњака, те сво-

                                                 
6     Вучета Вујовић, студент, Факултет техничких наука Нови Сад 
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јим ангажовањем и заузимањем „страна“ у овом процесу ствара још више кон-
фузије. Пројекат „Векови Бача“, зачет 2006. године, првенствено има за циљ да 
помири и уједини све актере како би подигли бригу о наслеђу на виши ниво. 
Б.2. 

Мр Мирјана Ђекић, Покрајински завод за заштиту споменика културе, 
Петроварадин 

Предавање: Амбијенталне вредности кућа у подграђу; војвођанска кућа од 
земљаног материјала – одлике типа; примена искустава старих заната у 
реконструкцији споменика културе 

У народно градитељство се убраја културно наслеђе које је настало од 
почетка 18. века до средине 20. века као сведочанство народног умећа град-
ње, његове естетике и културе становања, као одраз и израз његових веровања 
и потреба. Овај корпус наслеђа је бројно веома значајан у укупном споменич-
ком фонду Србије: трећина заштићених културних добара припада народном 
градитељству – Подграђе тврђаве Бач је једно од њих. 

2. Биоклиматска архитектура и енергетска ефикасност 
С процесом индустријализације након Другог светског рата прекинут је 

континуитет изградње објеката за становање у старим (традиционалним) тех-
никама градње – дрво, набој, ћерпич, камен. Такође, изгубљена су искуства 
стечена градњом објеката и коришћењем потенцијала микро-средине: геогра-
фско-физички потенцијали, климатско-морфолошки услови, који су били 
енергетски ефикаснији од објеката насталих применом савремених техника 
градње и индустијских материјала. Данас је одржива градња дефинитивно 
нужност и једна од мера спречавања даљих промена и прилагођавања наше 
цивилизације климатским променама. Циљ је реактивација ових начина из-
градње објеката и њихова осавремењена (модификација) употреба у данаш-
њим условима. 

Др Мила Пуцар, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд 
Предавања: 
Утицај потрошње енергије у зградама на животну средину  
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 
Принципи биоклиматског планирања и пројектовања – примери насеља у 

Војводини 
Могућности употребе принципа биоклиматског пројектовања у зашти-

ћеним објектима и целинама – пример Бача 
Радионица: повећање енергетске ефикасности објеката у подграђу, уз 

поштовање принципа заштите – вежба. 
Потрошња енергије и њен директан утицај на климатске промене и жи-

вотну средину су активна питања на многобројним међународним конферен-
цијама, конгресима и округлим столовима. Зграде као највећи потрошачи 
енергије стављене су у први план и њихово енергетско унапређење је један од 
најважнијих циљева свих светских влада. Предавања и радионица у оквиру 
тематске целине Биоклиматска архитектура и енергетска ефикасност бавила 
су се унапређењем стамбених објеката у Подграђу како са енергетског станов-
ишта, тако и са становишта животног комфора. Уз то, главна окосница и пре-
давања и радионице је био посебан статус ове целине као амбијента од изу-
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зетне важности, те се решавању проблема приступило са становишта заштите 
објеката и употребе традиционалних метода и техника грађења. Студенти су 
након блока предавања обишли терен, разговарали са становницима Подгра-
ђа, увидели проблеме, недостатке и предности кућа, помоћних објеката и пар-
цела уопште. Након дискусије с предавачем, приступили су изради концепту-
алних решења за одабране примере, а након додатних консултација студенти 
су приступили изради пројеката енергетског унапређења одабраних објеката 
коришћењем обновљивих извора енергије и биоклиматским принципима гра-
дње, уз поштовање принципа заштите и коришћење традиционалних метода 
и техника грађења.  

 
СЛИКА 4. – ПЛАКАТ (1) НАЈБОЉЕГ ПРОЈЕКТА, КУЋА БРОЈ 17 У ПОДГРАЂУ ТВРЂАВЕ БАЧ                                                               

АУТОРИ: СТУДЕНТИ АНА САВИЋ (БЕОГРАД), БОГДАНА ВУКОБРАТ (БАЊАЛУКА), ДАМИР ДИЗДАРЕВИЋ 
(ПОДГОРИЦА), СЕПТЕМБАР 2010. 

3. Партиципација грађана 

Локална заједница је страна која је најчешће изостављена из свих процеса 
планирања, иако је реч о животном окружењу те исте заједнице. На другој 
страни, стручњаци по окончању пројеката рестаурације објеката немају прак-
су да кориснике објеката обуче како објекте треба одржавати, указати има на 
то које су то амбијенталне вредности и како се чувају итд. У циљу спречавања 
или минимизирања последица негативних примера, потребно је разрадити 
модел активне сарадње струке с локалном заједницом. Поред активног учеш-
ћа у процесу планирања и израде пројектне документације, потребно је одр-
жавати стални дијалог са заједницом, пратити потребе корисника и форми-
рати механизме надзора и усмеравања процеса њиховог деловања у простору. 
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Локална заједница је најпоузданији партнер за спровођење пројеката зашти-
те, уколико се задобије њено поверење, онолико користан колико може и да 
девастира исто то окружење. 

 
СЛИКА 5. – ПЛАКАТ (2) НАЈБОЉЕГ ПРОЈЕКТА, КУЋА БРОЈ 17 У ПОДГРАЂУ ТВРЂАВЕ БАЧ                                                           

АУТОРИ: СТУДЕНТИ АНА САВИЋ (БЕОГРАД), БОГДАНА ВУКОБРАТ (БАЊАЛУКА), ДАМИР ДИЗДАРЕВИЋ 
(ПОДГОРИЦА), СЕПТЕМБАР 2010.  

Асистент Татјана Мрђеновић, Архитектонски факултет Универзите-
та у Београду 

Радионице: 
Одрживи развој: принципи одрживог развоја – планирање и реализација 
Партиципативно планирање – принципи 
Партиципација грађана: укључење јавности у процесе планирања и доно-

шења планске документације; партиципативни приступ планирању и обли-
ковању јавних простора 

Начин примене алата партиципативног планирања на објекте и целине 
под заштитом. 

Симулација партиципативног планирања: обрада материјала прикупље-
ног на терену; анализа стања на терену; учешће актера у процесу планира-
ња и спровођења планова 

Тема радионице био је увод у принципе одрживог развоја са становишта 
партиципативног процеса и преобликовање јавног простора Подграђа тврђа-
ве Бач заједно са становницима у циљу креирања места сусрета, разговора, 
игре, одмора као артефаката локалног идентитета. Посебна тема је  била ос-
мишљавање простора за интеракцију између различитих учесника који су 
подстакли њихову креативност и повећали ниво учешћа. Студенти су у поступ-
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ку креирања решења усвојили знања и применили савремене методе колабо-
ративног урбаног дизајна у функцији друштвено одговорног дизајна, приме-
ном партиципативних техника обликовања простора.  

 
СЛИКА 6. – РАДИОНИЦА НАЧИН ПРИМЕНЕ АЛАТА ПАРТИЦИПАТИВНОГ ПЛАНИРАЊА НА ОБЈЕКТЕ И ЦЕЛИНЕ ПОД 

ЗАШТИТОМ, СИМУЛАЦИЈА НА ТЕРЕНУ У ПОДГРАЂУ                                                                                                                                       
АУТОР: КСЕНИЈА СТЕФАНОВИЋ, СТУДЕНТКИЊА, ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, 
АВГУСТ 2010. 

Закључак 
Анализом резултата рада постигнутих на Летњој школи архитектуре, може 

се закључити да је пројекат јако успешно спроведен у дело. Битно је истаћи 
чињеницу да је Школи претходио опсежан истраживачки рад, као и низ прип-
ремних активности (предавања, радионице, изложбе) које су имале за циљ да 
популаришу Школу као форму додатног образовања, али и спону између струч-
не јавности и корисника. Такође, ово је приступ који је могуће ефикасно им-
плементирати и на другим локалитетима у земљи. По завршетку, пројекат је 
представљен и на прослави Дана европске баштине у Бачу, као и на округлом 
столу који је одржан у Културном центру Rex у Београду и на изложби у Гале-
рији Магацин у Краљевића Марка 4 у Београду.  

Седмодневни тренинг је спроведен као студија случаја, с мултидисципли-
нарним тимом састављеним од стручњака различитих профила. Студенти су, 
као резултат свог рада на радионицама, извршили два тестирања историјских 
материјала и произвели два сета пројектних радова, који ће бити укључени у 
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публикацију чија је припрема у току и обезбедити корпус података који ће би-
ти коришћени за израду нове планске документације за подручје Подграђа. 
Тим Покрајинског завода за заштиту споменика је имао прилику да заједно са 
студентима ради тестирање материјала, метода и техника, као и да користи 
резултате постигнуте од стране студената и едукатора на терену за даљи рад 
сопственог експертског тима. Радионица примене принципа биоклиматског 
пројектовања на заштићеним објектима је код студената и локалне заједнице 
произвела најјаче реакције, јер су се студенти понели изузетно одговорно и 
приступили су решавању проблема на терену крајње професионално и пожрт-
вовано, док су становници Подграђа после дугог низа година запостављања 
осетили да се неко заиста бави њиховим проблемима, те су сходно томе и од-
реаговали активним учешћем и приступачношћу. Према резултатима евалуа-
ције, нарочито добро је оцењено функционисње радионица које су биле наме-
њене студентима, а на којима су они имали прилику да знања стечена на пре-
давањима примене на терену.  

Као логична надградња пројекта започета је припрема за наредну Летњу 
школу архитектуре у Бачу. На примеру комплекса Евангелистичке цркве биће 
размотрени модели за ефикаснију научностручну валоризацију споменика, 
враћање објекта у функцију уз укључење корисника на локалном нивоу и еко-
номска одрживост објекта. Идеја је да се сваке године обрађује по један спо-
меник културе, како би се добиле идеје за ревитализацију грађевина и ком-
плекса под заштитом и пронашли одговарајући модели ревитализације који се 
могу применити и у другим срединама у Србији и региону. 
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RESULTS OF THE SUMMER SCHOOL OF ARCHITECTURE, ON THE THEME 
„SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PROTECTED AMBIENT ENSEMBLES WITH 

PUBLIC INVOLVEMENT – PODGRADJE (SUBURBIUM) OF BAC FORTRESS” 
 

Project LEGATIO was launched in 2008 year as an independent project within the Club of 
Young Architects, with the idea to actualize the issue of dealing with the architectural heritage 
in Serbia. The project had an “umbrella role” for various actions dealing with the different 
issues in the field of heritage.    

Implementation of the project activities brought together students and the experts in the 
fields of architecture, art and technology from whole region, and achieved a very successful 
communication with public.  

This paper presents the results of the Summer School of Architecture, which resulted 
from the project LEGATIO, and dealt with the theme „ Sustainable development of the ambi-
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ent ensembles with public involvement – Podgradje (Suburbium) of Bac fortress”. This paper 
presents the results of working with the students that participated at the workshop.  

Podgradje of Bac fortress is, as the representative example, analyzed and discussed the 
possibilities for selection of an appropriate form of the rehabilitation. Podgradje as populated 
ambient ensemble with an active local community was analyzed from style, ethnology, techni-
cal and urban planning aspect.     

At workshops, it was analyzed the technical – technological aspect of building and restau-
ration of traditional houses made of earth material, then there were analyzed the possibilities 
to improve their energy effeciency,  and through participatory process it came to the proposal 
of the design and planning of public space of the street. The idea is that the local community in 
Podgradje of Bac fortress get the public space according to the requirements of inhabitants, 
and that experiences of Bac are as well used at other similar terrains.  

Key words: sustainable development, architectural heritage, public involvement 
 
 

 




