Ана СИБИНОВИЋ, дипл. етнолог-антрополог
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

МОДЕЛ ЗАШТИТЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ НА
ПОДРУЧЈУ УГРОЖЕНОМ УГЉЕНОКОПОМ НА
ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Резиме
Темпо којим се човечанство данас развија гута све пред собом. Нестанак чекају
и Вреоци, некада највеће село колубарског округа. Од 19 км² на којима се некада
простирало, према плану развоја електропривреде, до 2020. године село ће заузимати свега петину ове површине. Управо на овом примеру могле би се процењивати потребе и приоритети у заштити културног, природног наслеђа и екологије овог
места и успостављати принцип којим би могла да се сачува слика руралноархитектонских вредности места које чине његов идентитет.
Кључне речи: угљенокопи, заштита споменика, дислокација објеката

Темпо којим се човечанство данас развија гута све пред собом: појединце
и групе, биљне и животињске врсте, а све чешће се под „зубом“ индустријског развоја налазе и читава насеља.
Општи државни интерес који се огледа у производњи све већих и већих
количина електричне енергије имао је у колубарском округу за последицу нестајање огромних зелених површина, многих мањих водотокова, измештање
једног дела корита реке Колубаре, као и потпуно брисање са географске
карте неких од насеља (Цветовац и Сакуља).
Судбина Рудоваца, Малих Црљена, Барошевца, Зеока, Медошевца и Јунковца, чије су делове „прогутали“ угљенокопи, у веома скорој будућности
очекује и некада највеће село колубарског округа – Вреоце. Од 19 км² на којима се некада простирало, према плану развоја електропривреде, до 2020.
године ће Вреоци заузимати свега петину ове површине, која ће из ваздуха
изгледати попут симбола галопирајуће индустријализације и глобализације –
флашице кока-коле.
Заштита споменика у селу које је предодређено за нестанак у околностима где су државни интерес, индустријализација, претпостављени савременом животу људи, у сенку стављају претке и корене.
Варошица Вреоци се налази на обалама Колубаре, тридесетак километара јужно од Београда, где се с Ибарском магистралом спаја пут за Аранђеловац. Кроз Вреоце такође пролази пруга Београд–Бар, делећи место на
источну и западну половину.
Према предањима која препричавају мештани Вреоца, у давна времена
је људе на питоме обале реке Колубаре довео Марко Краљевић из Прилепа,
ударио топузом у стену одакле је потекло врело и оставио их да ту живе близу
Угара. Управо по том врелу, место је добило име Врељаци – Врелца – Врелаци
– Вреоци.
Вреочани су некада већи део прихода остваривали од пољопривреде, али
је смањење земљишног фонда, исушивање и загађење земље и воде утицало
да од 1.088 домаћинстава, њих чак 650 живи од ЈПРБ „Колубара“.
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Некада шумовит и обрадив крај, данас је опкољен тешком идустријом. С
истока Вреоце притиска поље “Д Колубаре”, са запада село „напада“ површински коп “Тамнава”, док се на северу и југу налазе таложници отпадних
вода и индустријска зона.
О еколошком стању места најбоље сведочи специфичан мирис ваздуха у
Вреоцима и околини, који нас у сваком моменту подсећа да се налазимо близу постројења за сушење и прераду угља, фабрике гас-бетон блокова и металопрерађивачких погона.
Насеље се налази изнад лигнитског лежишта чија се експлоатација планира у наредних 15 година. Највеће ограничење за планирану експлоатацију
лигнита представља постојеће насеље, као и сплет инфраструктурних система
изнад лежишта лигнита. Измештање насеља као и поменутих инфраструктурних система представља обиман, сложен и деликатан подухват.
За део насеља Вреоци у зони "Тамнава – Источно поље" и копа "Поља Д"
покренут је и реализован поступак експропријације на основу раније
утврђеног јавног интереса од стране Владе Републике Србије.
Детаљна динамика свих активности везаних за припрему и реализацију
пресељења насеља и гробља, као и сваког појединачног домаћинства, биће
садржани у програму пресељења Вреоца.
Могућности развоја планског подручја везане су првенствено за рударство, енергетику и пратеће активности. Насупрот томе, могућности за развој
насеља су ограничене због заузимања претежног дела катастарске општине
(80–90%) за потребе рударства и за инфраструктурне коридоре и због
неопходности пресељења претежног дела насеља. Део насеља који није директно угрожен од рударских радова, уколико не буде пресељен, има ограничене могућности за развој као самостално насеље.
Просторна целина – део насеља који није директно угрожен обухвата површину од око 158 хектара. С обзиром на то да овај део насеља није директно угрожен рударским радовима, а да су природни и створени услови за
становање и пољопривредну производњу условно повољни, могуће је да се, у
оквиру ове потцелине, настави егзистенција дела насеља Вреоци, и то као
самосталног насељеног места или као посебне целине у саставу суседног насеља Велики Црљени.
1. ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ У НОВОНАСТАЛИМ УСЛОВИМА
Неминовна урбанизација Вреоца, проузрокована индустријализацијом, највише се одражава у центру села, и то у изградњи нових зграда (ресторана,
кафића, продавница). Деаграризацијом и променом демографске структуре
Вреоца, систематски се уништава све што припада прошлости. Урбанизација, међутим, указује и на то да сеоски центар не чине само зграде које га окружују, већ и простор настао у време кад је насеље настало и развијало се. Његова функција је остала непромењена до данас, те би требало заштитити његов простор.
1.1. У Заводу за заштиту споменика културе града Београда израђен је
Пројекат санације и рестаурације цркве брвнаре Пресвете Богородице у
Вреоцима, која тренутно ужива статус културног добра под претходном за78

штитом и у процедури је да се прогласи спомеником културе. Заштитом брвнаре штити се и њена околина.

СЛИКА 1. ЦРКВА БРВНАРА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ВРЕОЦИМА, СНИМИЛА С. НЕГОВАНОВИЋ

Прва, у овом крају, црква брвнара за коју се поуздано зна, била је подигнута у XVIII веку и спалили су је Турци. Потом је народ у густој шуми саградио нову цркву, која такође није била дугог века. Трећа, данас постојећа
брвнара, саграђена је 1815. или 1817. године од преосталих сачуваних делова
претходно спаљених цркава. Ова брвнара, значајна као сведочанство друштвено-историјских околности у којима је живео српски народ на овим просторима почетком XIX века, још увек је у култу.
1.2. Црква покрова Пресвете Богородице је саграђена 1872. године, и налази се непосредно уз старију цркву брвнару. У цркви се чува иконостас из
времена градње саме цркве, са иконама које је израдио академски сликар Настас Стефановић. Зидови
унутар цркве су делимично живописани у новије време. Својим општим архитектонским изгледом, пример је романтичарске архитекуре друге половине XIX
века и ужива статус појединачног добра под претходном заштитом.
У овој цркви се налазе вредне старе књиге и крстови, као и четворојеванђеље које је под заштитом државе.
СЛИКА 2. ЦРКВА ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, СНИМИЛА С.
НЕГОВАНОВИЋ
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1.3. Појам школства и почетак образовања у месту уско је везан са
активностима цркве јер је првобитно уступљен део простора порте за зграду
школе (сазидане од 1850–1855. године). У старој школи су основно образовање стицали мештани четири села (Вреоци, Медошевац, Велики Црљени и Цветовац). Поред тога што представља прву школу сазидану од чврсте грађе у
београдској нахији, ова зграда се налази на веома вредној локацији у близини
цркава и у перспективи би могла представљати значајан симбол континуитета образовања у Вреоцима.

СЛИКЕ 3. И 4. ИКОНОСТАС У ЦРКВИ БРВНАРИ,СНИМИЛА С. НЕГОВАНОВИЋ, И JУЖНИ ИЗГЛЕД ЦРКВЕ
М. АНДРИЋ

БРВНАРЕ, АУТОР: ДИПЛ. ИНЖ. АРХ.

Зграда школе је у дерутном стању услед некоришћења, нерешених власничких односа, али и тешког саобраћаја. Узевши у обзир солидан квалитет
изградње, школа би у релативно кратком року могла бити доведена у употребно стање и стављање у функцију «Еколошког друштва» из Вреоца, које
тренутно води бригу о овом простору и о самој школи.

СЛИКЕ 5. И 6. ОЛТАРСКА ПРЕГРАДА И ИСТОЧНИ ИЗГЛЕД ЦРКВЕ БРВНАРЕ, АУТОР: ДИПЛ. ИНЖ. АРХ. М. АНДРИЋ

У оваквом амбијенту презентовала би се традиција и одређени начин живота који је прати, и у свим својим сегментима пратила би еколошке програме. Непрекидним деловањем Еколошког друштва из оваквог амбијента,
истицало би се да је у оваквој средини неопходно очување здравља мештана
пре свега, а потом и чување животне средине.
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СЛИКА 7. СТАРА ШКОЛА НА СУСЕДНОЈ ПАРЦЕЛИ ДО
ЦРКВЕНОГ ПРОСТОРА, СНИМИЛА С. НЕГОВАНОВИЋ

СЛИКА 8. СПОМЕНИК КУЛТУРЕ КУЋА ПОРОДИЦЕ
МИЛЕТИЋ – ПОКАЗАТЕЉ УГРОЖЕНОСТИ, СНИМИЛА С.
НЕГОВАНОВИЋ

1.4. Амбијенту у коме се налазе стара брвнара, црква, а одмах поред на
суседном имању запуштена стара вреочка школа, Главним пројектом измештања који је израдио Завод за заштиту споменика културе града
Београда, придружиће се споменик културе „најстарија кућа у селу“.
Кућа породице Милетић се налази на веома неповољном месту, у центру села, непосредно поред старог пута који је трасиран поред дворишта. Осим атмосферских загађења, кућа трпи и потресе изазиване тешким саобраћајем (више од 27.000 камиона годишње прође поред овог споменика на
путу од „Сушаре“ до стоваришта). Објекaт народног градитељства у потпуности ће бити реконструисан. Инвеститор је Привредно друштво за производњу,
прераду и транспорт угља, рударски басен “Колубара” д.о.о. Лазаревац.
1.5. Гробље се налази у горњем
крају села Вреоци, који се уздиже западно од пута Лазаревац–Степојевац,
у “Јеремића крају”. Налази се на равном терену, величине око 9.500 м².
Северну границу комплекса чини асфалтни пут ка Јунковцу, чији је локални назив Гробљанска улица.
Стари надгробни споменици се налазе концентрисани у средини садашњег комплекса. Сачувано је око 70 стаСЛИКА 7. СТАРО ВРЕОЧКО ГРОБЉЕ, СНИМИЛА С.
рих каменова, велики број плоча је дуНЕГОВАНОВИЋ
боко утонуо у тле, те је тешко
установити праву старост локалитета. Датирани споменици су из првих деценија XIX века, али је локалитет вероватно старији. Запажа се разноврсност типова. Најстарији датирани споменик је из 1822. године.
Услед радова на проширењу површинског копа , чување гробља in situ и
његово уређење, као идеално решење, није могуће.
Почетак реализације пресељења гробља у Вреоцима везан је за доношење
Одлуке о забрани сахрањивања на Вреочком гробљу и одређивању нове локације за сахрањивање, односно, изградњу и уређење гробља "Лазаревац 2" у
Шопићима.
Завод за заштиту споменика културе града Београда је израдио Услове
чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају
статус претходне заштите и мере њихове заштите за измештање гробља у
Вреоцима на новоформирано гробље “Лазаревац 2” у Шопићу, чији је инвес81

титор Колубара површински копови, а носилац посла Институт за архитектуру и урбанизам Србије.
Предложена локација испуњава прописане критеријуме за гробља а прихватљив је и њен саобраћајни положај.
Сеоска гробља значајна по својој функцији као сведочанства о постојању
самосталних насеља, а истовремено представљају значајне културно-историјске целине карактеристичне за један облик култне народне уметности и
традиције.
2. ИНТЕГРАЦИЈА У ГРАДСКУ СРЕДИНУ
Приградско село као што су Вреоци, јесте важна чињеница са којом се рачуна у развоју града. Интереси града све више захтевају укључење широких
приградских зона које се стварају од најближих села. Стога се село све мање
посматра као изолована целина, а све више у склопу целог региона.
Очување цркве брвнаре, цркве, старе школе, најстарије куће у селу, на једином преосталом простору у језгру села представља својеврстан модел чувања континуитета који је једнако важан за институције заштите и за мештане
који ће напустити своје село.
3. ОЧУВАЊЕ НАСЛЕЂА У ОКВИРУ ЗАЈЕДНИЧКИХ ИНТЕРЕСА
У овом тренутку пресељења села, у исто време је препрека очувању, али и
предност представља заинтересованост РЕИК Колубаре, општине Лазаревац,
ЕПС и Владе Републике Србије за подручје овог села. С једне стране откупом
земљишта финансирањем изградње нових кућа поспешује се нестанак традиционалног грађења и живота у селу, а с друге стране нуђењем оваквих и
сличних решења за очување традиције и здравог начина живљења као што
су места са меморијом могуће је афирмативно деловати у сегментима и индустријализације и ревитализације села.

СЛИКА 11. АМБИЈЕНT У КОЈИ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ИЗМEШТАЊЕ, СНИМИЛАС.НЕГОВАНОВИЋ
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Напомене:
За рад је коришћена документација Завода за заштиту споменика културе града Београда:
Услови чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају статус претходне заштите и мере њихове заштите за потребе
урбанистичког плана Вреоца, Завод за заштиту споменика културе града
Београда;
Програм за израду урбанистичког плана Вреоца, Институт за архитектуру и урбанизам Србије , 2007. године;
Услови чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која
уживају статус претходне заштите и мере њихове заштите за измештање гробља у Вреоцима на новоформирано гробље “Лазаревац 2” у Шопићу,
Завод за заштиту споменика културе града Београда;
Подаци добијени у разговору с мештанима села и од Зорана Антонијевића, председника „Еколошког друштва Вреоци“.
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