Мр Драгица ЈОВАНОВИЋ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ, БЕОГРАД

ИНТЕГРАЛНА ЗАШТИТА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ СТАНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СКЛОПУ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ И КУЛТУРНОГ ПОВЕЗИВАЊА
ЕВРОПСКОГ ПРОСТОРА
Резиме
На територији Републике Србије постоји 295 станичних зграда, 42 укрснице и 76
службених места са станичним зградама. Највећи број железничних станица на територији Републике Србије саграђен је у периоду од друге половине 19. века до друге
половине 20. века. За споменике културе је до сада проглашено само 5 објеката железничких станица.
Због непостојања системске заштите објеката железничких станица у Србији и
недостатка стручних знања у тој области, ови објекти се нестручно одржавају и неадекватно реконструишу (примери: железничка станица Зајечар и Књажевац).
Већина објеката железничких станица је још у функцији, али су објекти и железничка инфраструктура изложени рапидном пропадању. Њихово уређење, инвестиционо и текуће одржавање обављају "Железнице Србије" сходно својој финансијској
ситуацији, те је потребно наћи друге изворе средстава за одржавање објеката.
Железничке станице на територији Републике Србије које су и даље у функцији
нису у пуној мери искоришћене и могуће је њихово обогаћивање допунским садржајима који ће подићи атрактивност и пуну искоришћеност тих објеката уз подстицање
туристичке делатности – културни туризам. Заштита железничких станица у Србији
може да се остварује кроз различите облике јавног – приватног партнерства (pubлicprivate partnership).
Такође, предвиђа се озелењавање ових површина и примена еколошких мера заштите. Интегративном заштитом железничких станица на територији Републике Србије поправља се имиџ насеља у Србији – железничке станице као места на која путници прво наилазе.
Објекти железничких станица и железничка инфраструктура као индустријско
наслеђе подразумевају споменике и процесе везане за историју науке и технике, те
занатства и мануфактуре. Сагледавају се у ширем културном контексту, тако што се
имају у виду мере промовисања интегративне заштите, односно да целине које имају
историјски, уметнички, археолошки, научни, социјални, технички или културни значај обухватају не само зграде већ и покретно културно наслеђе које се у њима налази.
Од великог значаја је и изучавање урбаног пејзажа, његове интеракције са људским
заједницама и процеса промене током времена.
Интегративна заштита железничких станица на територији Републике Србије разматра се у склопу инфраструктурног повезивања европског простора са појачаним
културним повезивањем и прожимањем.

Највећи број железничних станица на територији Републике Србије саграђен је у периоду од краја 19. века до друге половине 20. века. За споменике културе је до сада проглашено само седам објеката железничких станица.1
1

Према евиденцији централног регистра непокретних културних добара Републичког завода за
заштиту споменика културе Београд, 2009. године.
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Због непостојања системске заштите објеката железничких станица у Србији и недостатка стручних знања у тој области, ови објекти се нестручно одржавају и неадекватно реконструишу (железничка станица у Зајечару и Књажевцу). Уочена је и неодговарајућа заштита железничких станица, која се
односи на заштиту искључиво самог објекта железничке станице (пример
неодговарајуће заштите је заштита железничке станице Вршац, јер заштитом није обухваћена изузетно значајна Стара радионица). Стога указујемо на
хитност приступа који обезбеђује интегралну заштиту железничких станица
на територији Републике Србије.2
Проблеми заштите железничких станица на територији Републике Србије
Објекти железничких станица и железничка инфраструктура као индустријско наслеђе подразумевају споменике и процесе везане за историју науке
и технике, те занатства и мануфактуре. Сагледавају се у ширем културном
контексту тако што се имају у виду мере промовисања интегралне заштите,
односно тако да целине које имају историјски, уметнички, археолошки,
научни, социјални, технички или културни значај обухватају не само зграде
већ и покретно културно наслеђе које се у њима налази. Од великог значаја је
и изучавање урбаног амбијента, његове интеракције с људским заједницама
и процеса промена током времена.
На територији Републике Србије постоји 295 станичних зграда, 42 укрснице и 76 службених места са станичним зградама. Према расположивим
подацима, за споменике културе проглашено је пет објеката железничких
станица.3
Највећи број станичних зграда на територији Републике Србије саграђен
је у периоду од краја 19. века (1884) до друге половине 20. века. Потреба за
изградњом објеката железничких станица настала је с изградњом првих
железничких пруга: Београд–Ниш 1884, која је продужена до Врања 1886, до
турске границе 1888, а 1889. пуштена је у саобраћај и пруга Ниш–бугарска
граница. Железничке станице и "остала железничка постројења" пројектовани су и грађени према постојећим типовима станичних и других службених
зграда које су донели страни стручњаци у Србију.4 По тим типовима пројектоване су и грађене ложионице, магацини, станичне и друге зграде за потреРеализација пројекта под називом "Интегрална заштита железничких станица на територији
Републике Србије и одрживи развој културног наслеђа" (2008) није још започета, јер нису обезбеђена средства. Аутор пројекта: мр Драгица Јовановић, Републички завод за заштиту споменика културе – Београд, коаутор: Светлана Ристић, Министарство животне средине и просторног планирања, Београд.
3 За споменике културе; према евиденцији централног регистра непокретних културних добара,
до сада су проглашени следећи објекти железничких станица: Железничка станица Београд,
општина Савски венац, Београд (Сл. гласник бр. 19/81), категоризација у споменик културе
великог значаја (Сл. гласник бр. 28/83); Железничка станица Палић, Палић, општина Суботица
(Сл. гласник бр. 27/97); Железничка станица Тамиш, Панчево, општина Панчево (Сл. гласник
бр. 37/97); Железничка станица, Наумовићево, општина Суботица (Сл. гласник бр. 9/88-3);
Железничка станица Хоргош-Камараш, Хоргош, општина Кањижа (решење МЗЗСК Суботица
бр. 39-1 од 26. 02. 1986), Железничка станица Крагујевац, општина Крагујевац (Сл. гласник бр.
39/97); Железнички комплекс Јасеново на прузи Вршац–Бела Црква: зграда железничке станице, окретница за локомотиве и бунар за воду (решење ПЗЗСК бр.02-643/3-80 од 24. 12.
1980).
4 Vladimir Stehlík, Rozvoj železnic v Srbsku., "Politika", Prаg, 1913.
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бе железница.5 Само за мали број станичних и других службених зграда рађени су посебни пројекти (Железничка станица Београд).6
Већина објеката железничких станица је још у функцији, али су објекти и
железничка инфраструктура изложени рапидном пропадању. Њихово уређење, инвестиционо и текуће одржавање обављају "Железнице Србије", сходно
финансијској ситуацији српских железница, те је потребно изнаћи друге
изворе средстава за одржавање објеката.
Железничке станице на територији Републике Србије које су и даље у
функцији нису у пуној мери искоришћене, те је могуће њихово обогаћивање
допунским садржајима на местима где се путници највише задржавају, а
којима би се повећала атрактивност и искоришћеност тих објеката уз подстицање туристичке делатности – културни туризам. Заштита железничких
станица у Србији може да се остварује кроз различите облике јавног – приватног партнерства (pubлic-private partnership). Такође, потребно је предвидети озелењавање ових површина и примену еколошких мера заштите. Интегралном заштитом железничких станица на територији Републике Србије
поправио би се се имиџ насеља у Србији – железничке станице као места на
којa путници прво наилазе.

СЛИКЕ 1. И 2. ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА У ЗАЈЕЧАРУ ДАНАС И 1923. ГОДИНЕ

Интегрална заштита железничких станица у Србији разматра се у склопу
инфраструктурног повезивања европског простора с појачаним културним
повезивањем и прожимањем. Односно, имајући у виду географски положај
Србије на европском континенту (најкраћа веза између истока и запада Европе, као и севера и југа), као и значај Коридора 10, који није само друмски,
већ и железнички, енергетски и телекомуникациони коридор, потребно је
повећати визуелну атрактивност саобраћајних чворишта на Коридору 10,
као и привлачност непосредног окружења.
Иако је једна од карактеристика међународног железничког саобраћаја
мања учесталост, овај саобраћај се све више технолошки развија, посебно
брзе пруге, као и интермодални саобраћај. Интермодални транспорт обавља
се повезивањем различитих видова саобраћајних средстава у постојећим чво5
6

Инж. Василије Марковић, "Станичне зграде и остала железничка постројења", у: Југославија на
техничком пољу, 1918–1929, Удружење југословенских инжењера и техничара, Београд, 1929.
Сећање за будућност, од првог гвозденог пута до модерне железнице у Србији и Југославији,
1880–1991, ЦИП, Београд, 1995.
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риштима, што захтева близину аутобуских станица, железничких, водних и
зрачних лука, итд.
Заустављање у таквим чвориштима подразумева и могућност да се путници пре свега привуку атрактивношћу окружења, те да им се након тога
понуде још неки додатни садржаји, као и да се "увуку" дубље у залеђе у циљу
остваривања богатије туристичке понуде. Железничке станице у смислу визуелне привлачности могу одиграти посебну улогу, јер су романтичније и
буде сећања на прошла времена, а с друге стране, ова архитектура често
представља заједничку традицију европских народа, па је привлачна и у
својој препознатљивости.
Позиција Србије у инфраструктурном и културном
повезивању европског простора
Повезивање европског простора у условима све већег унапређења у сфери комуникација постаје потреба и неминовност садашњег времена. С друге
стране, ове тежње су стално праћене и потребом да повезивање буде стабилније и сталније, да што мање ремети и очува бројне и разноврсне специфичности и идентитете на европском континенту.
Препознајући императиве времена, данас најснажнија заједница на
европском тлу – Европска унија, формулише своје политике у овом правцу.
Доношењем нових стратешких докумената релевантних за аспект територијалног и урбаног развоја унутар регионалне политике ЕУ, међу којима су
најважнији: Стратешка упутства Заједнице за кохезиону политику, те Територијална агенда Европске уније и Лајпцишка повеља о одрживим европским градовима,7 она јача нови, трећи стуб своје кохезионе политике – територијалну кохезију.8
Основни циљ територијалне кохезије је смањење диспаритета различитих региона и области ЕУ, што се остварује пружањем подршке територијалној конкурентности и промоцији хармоније и одрживог развоја Европске
уније, као и кроз идентификацију и коришћење неискоришћених потенцијала у територијалном обухвату ЕУ. Један од значајних територијалних изазова
је и утицај ширења ЕУ на економску, социјалну и територијалну кохезију, посебно у односу на енергетску и саобраћајну инфраструктуру.
Територијална агенда поставља три главна циља Европске перспективе
просторног развоја:
- развој уравнотеженог и полицентричног урбаног система, и ново урбано-рурално партнерство,
- обезбеђење уједначеног приступа инфраструктури и знањима,
- одрживи развој, промишљено (мудро) управљање и заштита природног и културног наслеђа.
Она се такође ослања на Водеће принципе одрживог просторног развоја
Европског континента, потврђе од стране Комитета министара Савета Европе. На овим принципима се такође жели интензивирати дијалог са суседским земљама које се придружују ЕУ.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_en.htm; http://ec.europa.eu
/regional_policy/consultation/terco/index_en
8 Територијална кохезија се сматра трећим стубом кохезионе политике (чл. 2, 6, 16. и 158. Уговора о оснивању ЕЗ).
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Други кровни документ који се односи на одрживи развој европских градова, Лајпцишка повеља, на пољу интегралне политике урбаног развоја посебно истиче стратегије за деловање, које су од суштинске важности за јачање конкурентности европских градова: стварање и заштита висококвалитетних јавних простора, модернизација инфраструктурних мрежа и унапређење енергетске ефикасности, као и проактивна иновација и образовне
политике.
Такође, мишљење Европске комисије из 2006. године је да ће између осталих мера за постизање циљева територијалне кохезије унутар урбаних политика, кроз структурне фондове и друге финансијске инструменте, бити
подржане мере које укључују: "Јачање атрактивности градова у областима
саобраћаја, услуга, животне средине и културе".
С обзиром на то да се димензија територијалне кохезије у кохезионој политици Европске уније развија пратећи логику неминовног просторног укључивања и превладавања просторних баријера, као и чињеницу да преко
наше земље пролази један од значајних инфраструктурних коридора – Коридор 10, развој различитих видова саобраћаја представља важну предност
Републике Србије у процесу инфраструктурног повезивања европског простора. Стога треба пажљиво проучавати овај аспект европских интеграција
и омогућавати услове за боље повезивање унутар европског простора.
У том смислу је и предложен пројекат "Интегрална заштита железничких
станица на територији Републике Србије у склопу инфраструктурног и културног повезивања европског простора".
Циљеви пројекта сагледавају се у:
- интегралној заштити архитектонског наслеђа,
- развоју еколошки чистијег саобраћаја – железничког,
- јачању заједничког европског културног идентитета и наслеђа (из
периода развоја железничког саобраћаја на европском тлу),
- повећању атрактивности појединих тачака (јавних простора) на
путним коридорима,
- привлачењу туриста дубље у територију, кроз повећање визуелне
атрактивности саобраћајних чворишта као и повећање других услуга у том
смислу (отварање информационих и угоститељских пунктова), па тиме и
повећање туристичке понуде,
- отварању нових радних места у услужним делатностима, посебно у
мање развијеним областима које имају потенцијале за развој туризма.
Приступ решавању проблема заштите
Пример адекватне заштите је железничка станица у Београду, где су
поред станичне зграде стављени под заштиту и окретница, ложионица, водоторањ.9 У згради Железничке станице уведени су и допунски садржаји (изложбе). Пример заштите објекта железничке станице који није у функцији
јесте стара железничка станица у Ваљеву.10

9
10

Железничка станица Београд је споменик културе великог значаја (Сл. гласник бр. 28/83).
Стара железничка станица у Ваљеву проглашена је за споменик културе (Сл. гласник, 115/05).
125

Док заштита непокретних културних добара тече споро и некоординисано, на плану заштите покретних култуних добара уочавају се примери на које
ваља указати. На Панчевачкој станици налазе се ("изложени су") локомотива,
власништво Железничког музеја и два вагона, власништво Клуба љубитеља
железнице "Панчево", који су стављени под заштиту крајем 2004.11 Посебно је
значајан вагон који се популарно зове "штука" (путничко возило за брзе
пруге), као веома редак примерак (нема га ни у Железничком музеју). "Штука"
је једини вагон тог типа сачуван на мрежи Југословенских железница.

СЛИКА 3. ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО-ТАМИШ. ЛОКОМОТИВА ЈЕ ВЛАСНИШТВО ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МУЗЕЈА У
БЕОГРАДУ, А ДВА ВАГОНА ВЛАСНИШТВО КЛУБА ЉУБИТЕЉА ЖЕЛЕЗНИЦЕ "ПАНЧЕВО".
ФОТО: JOSIP WEBER, 2001.

Пример културног добра у функцији је музејски воз "Романтика"12 (власништво Железничког музеја). Воз "Романтика" саобраћа на територији Србије и служи у туристичке сврхе (изазива романтична и носталгична расположења код путника). У функцији је и "Плави воз", који се изнамљује.
Шарган–Мокра Гора је заштићено природно добро од изузетног значаја
(заштита предела изузетних одлика). Извршена је 2005. године заштита
техничке документације-инжењерског решења трасе "Шарганска осмица" и
за покретна културна добра проглашене локомотиве и вагони (око четрнаест
локомотива).
Пример заштите непокретног културног добра и покретних културних
добара – објекта у целини је железничка станица Јасеново, општина Бела
Црква (станична зграда заједно са ентеријером). Зграда железничке станице
заштићена је у оквиру "железничког комплекса Јасеново на прузи Вршац–
Бела Црква", заједно са окретницом за локомотиве и бунаром за воду.13

Локомотива ЈЖ 62–086 (производена 1942, УСА), вагони 80729250003-8 и 80729250492-3
(произведени 1925. и 1922–23, Немачка). Вагони су допремљени у Југославију после Другог
светског рата, а осамдесетих година прошлог века померени с пруга.
12 У употреби су три локомотиве, од којих је најчешће у употреби локомотива немачке производње из 1922. године. Вагони су из шездесетих година прошлог века.
13 Покрајински завод за заштиту споменика културе утврдио је да "железнички комплекс Јасеново на прузи Вршац–Бела Црква" има својство културног добра (решење бр. 02-643/3-80).
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Важно је истаћи значај заната у заштити железничких станица, и употребљивост занатског умећа при реконструкцијама. Односно, указати на
културну важност занатског предмета, на "занатски дизајн", као и на чињеницу да "још живе вредности традиционалног предмета".14
Дакле, раздвајање заштите непокретних културних добара од заштите
покретних културних добара, на примеру заштите железничких станица на
територији Србије, показује се неодрживим. Решење заштите ових објеката
сагледава се у интегралној заштити. При том је потребно имати чврсто и јасно културно опредељење, јер: "заштита наслеђа, очување (културног наслеђа) и конзервација балансирају између опречних и често конфликтних притисака етике и предузимљивости, бивајући и они предметом идентификације с маркетиншким вредностима и могућностима"15.
Интегралност: појам и значење
Улогу архитектуре, не само у служби заштите, већ у свеукупној организацији савременог живота, сматрамо средишњом, при том имајући у виду да,
ако се смисао предмета не окончава у његовом корисничком употребљавању, онда се он, преко своје симболичке припадности културном миљеу, шири
на димензије простора у који је предмет смештен. Бременитост значењем,
коју је произвела културна традиција, ипак омогућава међусобно усклађивање предмета, односно искориштавање њиховог уређивачког потенцијала у
сфери материјалности, а важност и надмоћност естетске вредности над осталим “функцијама” предмета и амбијента почива на слици стваралачких
снага, а огледа се како у одсуству сваког другог “интереса” тако и у директности дејства које она врши на нас. Амбијент који се изграђује на основу позиционирања одређених предмета у простору јесте основа за изградњу аутентичног хабитата, али не у смислу станишта, већ у смислу свеукупности
животне средине, која укључује све живе и неживе услове који га обликују.
Дакако, када говоримо о архитектури, не можемо сматрати ово подручје
људске делатности подручјем за себе, и имамо у виду сва његова укрштања
са безброј различитих подручја, односно, говоримо о интегралности, целовитости, јединствености. Или, другачије речено: “Односи који постоје између
производа различитих специјализованих активности не представљају одблесак неког датог обрасца, него представљају својства једне стварности
која се изграђује” (Пјер Франкастел).
Теоријску формулацију интегралне заштите, односно појма интегралности можемо сагледати ако појам разматрамо у склопу разматрања интегралног дизајна. Овде под дизајном не мислимо на дизајн површине (или површности), већ дизајн како је одређен дефиницијом ICSID-а, по којој, укратко, индустријски дизајн обухвата све аспекте људске околине који су условљени индустријском производњом.
Кључни појам теоријске мисли архитекте и проналазача Buckminstera
Fullera, засноване пре једног века, јесте синергија, односно "јединствено поJocelyn de Noblet, Drukčiji pogled na prošlost, u: Jocelyn de Noblet, Dizajn – pokret i šestar, Golden
marketing, Zagreb, 1999, 15–180, 22.
15 Jonathan M. Woodham, Twentieth Century Design, Oxford University Press, Oxford, 1997, 219.
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нашање читавих система непредсказљиво понашањем њихових подсистема
и појединачним догађањима у њима". Fullerovo проницање у синергетски начин мишљења оспособљава га да закључује како људска еволуција није ограничена на органски живот, него се састоји од реципрочних интеракција свих
комбинованих преображаја околине и њених садржаја, а који сабирају све
историјске предности, интегрисане у "нову величину екстензије еколошких
димензија човека." 16
Или, што да не, онако како је ову Fuллerovu мисао изразио Виктор Папанек, амерички теоретичар дизајна, чије су промисли (његова "псеудореволуција" из седамдесетих година 20. века) потпуно одбачене у времену "несредишњости постмодерног стања", а сада изнова и изразито актуелизоване.
Папанек сматра да традиционални начин размишљања о дизајну сагледава
производ (или алат или превозно средство, или град) као линерану везу између човека и његове околине, а да ми заправо морамо размишљати о човеку, његовим средствима, његовој околини и његовим начинима размишљања, планирања и управљања самим собом и својим окружењем као о нелинеарној, спонтаној, интегрисаној, компрехесивној целини, значи да говоримо о
интегрисаности у животну средину (околину) која ће се моћи развијати, допуњавати, адаптирати, регенерисати према човековим потребама.17
Проналажење везе између ових идеја и заштите културног наслеђа засновано је на ставу да њихов одраз, са прогресивистичким и хуманистичким
настојањима, треба да се простире на сва подручја људске делатности, па и
на заштиту културног наслеђа, као једну од најзначајних за људско памћење
и памћење културe.

Matko Meštrović, "Fullerovo planiranje sveta", u: Teorija dizajna i problemi okoline, Naprijed, Zagreb,
1980, 85–94.
17 Viktor Papanek, Dizajn za stvarni svijet, Nakladni zavod Marko Marulić, Split, 1973.
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