Мр Предраг МАЛБАША
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ ЦРНЕ ГОРЕ, ПОМОЋНИК МИНИСТРА

СТАЊЕ НЕПОКРЕТНЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ
У ЦРНОЈ ГОРИ
У дуготрајом раздобљу свог друштвеног и културног развоја човјек је
стварао разноврсне предмете и објекте намијењене личним или друштвеним потребама.
Објекти, предмети и идеје имају доба свог стварног и активног живота,
када живе са човјеком или људима који су их створили, као и са неколико
наредних генерација, а потом неумитно и неповратно нестају или престају
да постоје у својој основној форми и намјени због које су настали.
Процес пролазности условио је да се цијели низ вјекова живота многих
људских заједница, држава и цивилизација данас своди на скроман број
објеката који су одољели зубу времена и претрајали пред разним историјским искушењима. Због тога објекти из прошлости, који уједно представљају изузетна умјетничка дјела и јединствене примјере људског стваралаштва, као и свједочанства о пресудним историјским догађајима и њиховим актерима, чине културну баштину, тј. културно насљеђе које као важан фактор народне и националне идентификације, представља приоритет свих савремених државних политика.
Културна баштина, која се дијели на материјалну и нематеријалну, израз је вјеровања, тежњи, вриједности, достигнућа и искустава људи на одређеној територији и стога представља извор сазнања о одређеној људској
заједници и шире.

За појединачне јединице непокретне и покретне материјалне културне
баштине уобичајен је назив културна добра, а код нас њихов административни назив је споменици културе. Без обзира на назив, они, по свом
облику и садржају, као и научној, документарној и историјској вриједности, имају национални, а често и шири универзални значај.
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Из наведених разлога, културна баштина у цјелини и споменици културе, као њени експонати, заслужују посебну друштвену бригу и организовану заштиту.
Ради очувања свједочанстава прошлости и за сљедеће генерације
држава установљује систем заштите културне баштине и оснива институције које су искључиво посвећене овом задатку.
У очувању културних добара у прошлости у Црној Гори су се посебно истицали црногорски владике који су сакупљали и чували старе књиге, документа, повеље и оружје.
Снажењем црногорске државе и развојем њеног државног апарата,
брига о културној баштини постајала је све озбиљнија, мада није достизала
ниво нормативне уређености.
Народна скупштина Црне Горе прогласила је 1868. године финансијску
реформу у оквиру које је постојала одредба да се у државну имовину укључује и „пописана ризница у коју спадају оружје, драгоцјености и архивска грађа“. У дијелу оружне радионице назване „Лабораторија“ на Цетињу
је 1870. године формирано одјељење ратних трофеја, које се може
сматрати и неком врстом војног музеја.
Даљем очувању културне баштине допринијело је и доношење Закона о
Краљевској црногорској библиотеци и музеју 1896. године, као и смјештање ових институција у зграду Зетског дома на Цетињу.
У Књажевини и Краљевини Црној Гори важила је Конвенција о законима и обичајима рата на копну (ратификована 1900. године) којом је
било предвиђено да се при опсадама и бомбардовањима морају предузимати све потребне мјере како би се, што је више могуће, поштедјеле цркве
и зграде намијењене умјетности и науци.
У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, односно у Краљевини Југославији, била је на снази Наредба о заштити умјетничких дјела и старина
(1921) и Наредба о очувању и одржавању предмета историјске, научне,
умјетничке вриједности, природне љепоте и вриједности (1921), као и
Грађански закон (1931).

У периоду између два свјетска рата у Црној Гори бригу о заштити покретних и непокретних културних добара преузео је Државни музеј, осно12

ван на Цетињу 1926. године, који је ову активност спроводио све док се
нијесу створили услови за формирање специјалне институције за вршење
дјелатности заштите споменика културе.
У Демократској Федеративној Југославији постојала је Одлука о заштити и очувању културних споменика и старина (1945) и Закон о заштити
споменика културе и природњачких ријеткости (1945).
У Федеративној Народној Републици Југославији важио је Закон о потврди и измјенама Закона о заштити споменика културе и природњачких
ријеткости ДФ Југославије (1946), Конвенција о заштити културних добара
у случају оружаних сукоба (ратификована 1955. године) и Општи Закон о
заштити споменика културе (1959).
У Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији постојао је Основни закон о заштити споменика културе (1965) и Конвенција о заштити
свјетске културне и природне баштине (ратификована 1974. године).
У Црној Гори, послије Другог свјетског рата у овој области донијети су
сљедећи прописи:
1949 – Закон о заштити споменика културе и природне ријеткости у НР
Црној Гори,
1960 – Закон о заштити споменика културе
1960 – Правилник о регистровању споменика културе
1965 – Закон о измјенама и допунама Закона о заштити споменика
културе
1977 – Закон о заштити споменика културе
1979 – Правилник о садржини и начину вођења регистра споменика
културе
1979 – Одлука о проглашењу Котора и његовог подручја за природно и
културно-историјско добро од посебног значја
1981 – Одлука о општим условима за извођење радова на објектима у
заштићеном природном и културно-историјском подручју Котора
1984 – Закон о обнови и рестаурацији старих градова пострадалих у
катастрофалном земљотресу 1979. године
1991 – Закон о заштити споменика културе
1991 – Закон о обнови споменичког подручја Котор
1992 – Правилник о садржини и начину вођења регистра споменика
културе
1992 – Правилник о условима и начину на који се могу вршити
археолошка истраживања и ископавања споменика културе
Значајну улогу у заштити споменика културе има локална самоуправа,
јер се споменици, по природи ствари, налазе на територији одређене општине, чине дио њеног амбијента и представљају њен развојни потенцијал.
Поред тога што, као власници или имаоци одређених споменика културе, имају обавезу да се старају о њиховом чувању и одржавању, општине
су дужне да кроз своје просторне и урбанистичке планове и друге развојне
документе адекватно третирају споменике културе и на тај начин им обезбиједе одговарајућу заштиту, презентацију и валоризацију. Поред тога, општина је у могућности да преко својих органа контролише и сузбија неле13

галну изградњу објеката и, на тај начин, спријечи недозвољене радње које
директно или индиректно угрожавају одређени споменик културе.
Према важећем Закону о заштити споменика културе, општина је дужна да сноси ванредне трошкове на санацији или рестаурацији споменика
културе и другог имаоца, ако ти трошкови превазилазе приходе које ималац стиче од тог споменика културе.
Пракса показује да се органи општина у остваривању улоге локалне самоуправе у овој области углавном ослањају на републичке институције, односно заводе, тако да је њихов удио у систему заштите несразмјеран стварним потребама.
Поред тога што општине, осим општине Котор, немају посебне институције заштите непокретних споменика културе, оне немају ни посебне органе локалне управе који би првенствено били посвећени питањима културне баштине.
Образовни систем има значајну улогу у остваривању културне демократије, кроз подизање нивоа свијести и права грађана на објективно учење о
културним и историјским вриједностима.
Недовољно познавање вриједности и значаја културне баштине посљедица је неадекватне заступљености националног и локалног културног насљеђа у образовним програмима.
У основном образовању национално културно насљеђе обрађује се кроз
предмет Историја и, евентуално, кроз друге активности, као што су екскурзије, излети, посјете и сл.
У средњошколским програмима национално културно насљеђе углавном није заступљено.
Изучавања културне баштине на високошколском нивоу у Црној Гори
нема након престанка рада Културолошког факултета 1988. године, који
је обучавао стручњаке за конзервацију и рестаурацију различитих профила. Ова материја данас се спорадично изучава на Грађевинском факултету (Одсјек за архитектуру) и на Факултету за туризам.
У Црној Гори данас нема услова ни за школовање историчара умјетности, археолога и етнолога.

Медији имају важну улогу у презентацији и промовисању културне баштине, њеног значаја, вриједности и потенцијала. У Црној Гори је регист14

ровано око 350 електронских и штампаних медија, од чега је тренутно активно њих 270.
Дневни листови имају рубрике, недјељне додатке и фељтоне који се директно или индиректно баве црногорским културним насљеђем. Овом
проблематиком често се баве и недјељни листови и периодичне публикације, али првенствено са аспекта историографске дескрипције, а мање са
позиције заштите, презентације и валоризације. Од републичких институција културе редовну издавачку дјелатности посвећену овим питањима
има само Поморски музеј у Котору, док већ годинама не излази Гласник
Народног музеја и Старине Републичког завода за заштиту споменика
културе, иако за то не постоје објективне препреке.
Културно насљеђе у радијским и телевизијским програмима се спорадично обрађује, углавном кроз информативне, а мање кроз научне и образовне емисије, могуће и из разлога кадровског дефицита.
Изван институционалног система заштите битан елемент бриге о културном насљеђу представља ангажовање грађана које се остварује кроз невладине организације, а првенствено струковна удружења.
Овај вид учешћа грађана на пољу заштите културне баштине отпочео је
много раније од формирања невладиног сектора у данашњим облицима.
Током 60-тих година прошлог вијека на простору СФР Југославије дјеловало је Друштво конзерватора које је имало подружнице у свим републикама. Средином 70-тих година републичке подружнице прерасле су у
самостална друштва, па је тако у оквиру Завода за заштиту споменика
културе организовано Друштво конзерватора Црне Горе.
Распадом СФР Југославије престало је да постоји и „савезно“ Друштво
конзерватора, као и Друштво конзерватора Црне Горе које је 2001. године
успјело да се обнови. Сличну судбину је доживјело и Друштво археолога
Црне Горе које је своју активност обновило 2002. године.
У свијету данас постоје веома моћне и утицајне невладине организације које представљају битне актере у систему заштите културне баштине на
међународном нивоу. Међу најзначајнијим и најреномиранијим културним организацијама у том погледу су ICOMOS, са сједиштем у Паризу, и
Europa Nostra, са сједиштем у Хагу.
Пројекти које спроводе невладине организације најчешће су: презентација и популаризација насљеђа, указивање на проблеме и потенцијале
културног насљеђа, његово проучавање и валоризација. Затим слиједе очување традиције, заштита, планирање, пројектовање, конзервација, рестаурација и одржавање. На крају су едукација из области културног насљеђа
и његовање традиционалних заната.
Данас у Црној Гори постоји неколико НВО које се баве питањима заштите културног насљеђа, међу којима се професионалним референцама
чланова и оствареним резултатима истиче EXPEDITIO из Котора.
Европски принципи заштите непокретних споменика културе подразумијевају промоцију и активирање сљедећих правних мјера:
1. Мјере заштите за појединачне споменике које подразумијевају ограничења својинских права; одлуке о имплементацији заштитног статуса;
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коришћење споменика, традиционалног окружења или контекста споменика; ауторизацију извођења радова и обавезе и дужности власника;
санкције, као и хитне заштитне поступке.
Код правних мјера заштите направљена је разлика између оних које се
односе на појединачне споменике и оних које се односе на грађевинске
комплексе, знаменитости и подручја. За ове посљедње понуђен је одговарајући менаџмент план који би архитектонску баштину интегрисао у један
шири систем цјеловитог очувања и заштите.
2. Мјере цјеловитог очувања представљају један од главних елемената
градског и друштвеног планирања и подразумијевају успостављање и одржавање равнотеже између човјека и његовог традиционалног окружења.
Надлежни органи имају посебну одговорност, како на националном, тако и
на локалном нивоу, када је у питању цјеловито очување архитектонске
баштине. Они треба да директно подржавају акције додјељивања средстава за рестаурацију, пројекте ревитализације и реконструкције, да подстичу приватне иницијативе и да врше нарочит надзор над подручјима гдје
јавна и приватна градња може нарушити аутентичност објеката који
припадају архитектонској баштини.
3. Административне мјере имају за циљ унапређење организационих
способности надлежних органа и подизање њихове организације на виши
ниво помоћу ангажовања одговарајућег административног, научног и техничког особља које се бави питањима очувања баштине.
4. Мјере припремања одговарајућих заштитних каталога (спискови и
уредбе), којима би се указало на аспекте архитектонске баштине које треба
заштитити, као и на уношење и означавање заштићених зона у планове
које би заједно правили сектори задужени за заштиту баштине и они
одговорни за планирање.
5. Мјере подизања свијести имају за циљ активно укључивање јавности
у процес очувања баштине кроз обезбјеђивање информација и адекватног
образовања о окружењу и архитектонској баштини.
6. Финансијске и фискалне мјере подразумијевају помоћ власницима
споменика и осталим органима који штите архитектонску баштину. Под
овим се, такође, подразумијевају званични механизми финансијске помоћи, укључујући и финансирање прелиминарних истраживања и пореске
олакшице којима се власницима помаже да што више својих средстава одвоје за радове одржавања и очувања.
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МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ МАКЕДОНИЈЕ, САВЈЕТНИК ЗА ИНТЕГРАТИВНУ ЗАШТИТУ

ИНТЕГРАТИВНА ЗАШТИТА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ
РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ
Апстракт
Интегративна заштита први пут се дефинише у Европској повељи о архитектонском наслеђу, усвојеној 1975. године у Амстердаму. У овој Повељи закључује се да би
„заштита архитектонског наслеђа требала постати интегрални део урбаног и регионалног планирања”.
Значење интегративне заштите мења се током времена, али у основи интегративна заштита подразумева интеграцију интереса заштите културног наслеђа у оквирима генералног процеса планирања и менаџмента градова и региона.
У својој суштини, културно наслеђе представља интегрални део нашег окружења.
Животна средина има културне димензије које се не могу одвојити од природе, па тако културно наслеђе може бити део културног предјела и просторног планирања, економског развоја, друштвене кохезије или менаџмента животне средине.
Да би резултати водили одрживом развоју, интегрисање заштите културног наслеђа треба се спровести на политичком, планерском и пројектанском нивоу.
Данас, посматрајући конфликтну ситуацију модерне урбане реалности, чини се
немогућим да се регулишу различити интереси културних и економских вредности
наслеђа. Економски развој и одржавање карактера културног наслеђа, нарочито наслеђених целина, чини се да су некомпатибилни. Ипак конзерваторски приступ може да их интегрише ако развојне стратегије подржавају унутрашње вредности културног наслеђа. Интегративни конзерваторски приступ данас је један од основних
начина којим одржљивост може да се унесе у развој историјских градова.
Законски оквири интегративне заштите у Републици Македонији први пут су успостављени доношењем Закона за заштиту културног наслеђа 2004. године. У овом
законском решењу заштита културног наслеђа је дефинисана као један од основних
циљева просторног и урбанистичког планирања. Третман културног наслеђа у планским документима утврђује се израдом заштитно-конзерваторских основа. Године
2006. и 2007. израђене су прве заштитно-конзерваторске основе за детаљне, генералне и просторне планове. Њихова израда и уграђивање у плановима је обавезна,
тако да се вредности и интерес постојеће урбане структуре сматрају једнаким по статусу са другим факторима у генералном планерском процесу.

Развој концепта интегративне заштите у светским оквирима
Промене и континуитет, иако се на први поглед чини се да су контрадикторни, јако су повезани фактори који се морају узети у разматрање заједно,
кад је у питању заштита културног наслеђа. Комплексност процеса урбане и
територијалне трансформације, у коме је заштита културног наслеђа изложена великим бројем интереса и циљева, тражи интегративни приступ.
Интеграција културног наслеђа у ширем развојном процесу урбаних насеља, као идеја појавила се у неколико докумената седамдесетих година 20-тог
века. Интегративна заштита први пут се дефинише у Европској повељи о архитектонском наслеђу, коју је усвојио Комитет министара Савета Европе, 26.
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9. 1975. године у Амстердаму. У овој Повељи закључује се да се „очување архитектонског наслеђа не може посматрати као посебан прoблем, већ као значајан циљ урбанистичког и просторног планирања”, јер „будућност архитектонског наслеђа зависи највише од његове интеграције у контекст људског
живота и од тежине која му се даје у регионалном и градском планирању и
развојним програмима.”1
Неколико месеци касније, 14. 4. 1976. године, Комитет министара Савета
Европе усваја Резолуцију (76) 28 која се односи на усвајање закона и прописа
за потребе интегративне заштите архитектонског наслеђа. Ова Резолуција,
на изузетан аналитички и систематски начин регулише питања која се односе на интегративну заштиту, коју дефинише као „низ мера усмерених ка обезбеђивању бесмртности културног наслеђа, његовог одржавања као дела животне средине, било да је створено од човека или од природе, његовог искоришћавања и адаптације за потребе друштва”.2 Ове мере и њихова интеграција
у друштвеном животу морају бити део просторног и урбанистичког планирања. Значи, културно наслеђе мора бити интегрирано у сaвремени живот
путем његове инкорпорације као битан елеменат у свеукупном планирању.
Конвенција за заштиту архитектонског наслеђа Европе (Гранадска конвенција), усвојена 1985. године, као један од својих основних циљева дефинише успостављање принципа интегративне заштите.3 Централна идеја
која прожима цео текст Гранадске конвенције је напуштање заштите изолованих споменика и промовисање заштите архитектонског наслеђа као део
политика економског, друштвеног и културног развоја, разматрано не као
инхибиторан фактор, него како средство за унапређивање животне средине.
У својој суштини, културно наслеђе представља интегрални део нашег
окружења. Животна средина има културне димензије које се не могу одвојити
од природе, па тако културно наслеђе може бити део културног предјела и
просторног планирања, економског развоја, друштвене кохезије или менаџмента животне средине.
Значење интегративне заштите мења се током времена. У Вашингтонској
повељи, усвојеној 1987. године, препоручује се да: „Заштита историјских градова и осталих историјских урбаних подручја требала би бити интегрални део
кохерентних политика економског и друштвеног развоја и урбаног и регионалног планирања на сваком нивоу”.4
Разматрајући вредности културног наслеђа за друштво, министри земаља
чланица Савета Европе, на конференцији одржаној у Фару 2005. год., потенцирали су да „конзервација културног наслеђа и његово одрживо коришћење
имају за циљ развој човечанства и квалитета живота”. Због тога су промовирали „заштиту културног наслеђа као централни фактор у заједничкој подрш1

2

3

4
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ци циљевима одрживог развоја, културној разноликости и савременој креативности” и „интегративни приступ политикама које разматрају културну,
биолошку, геолошку и пејзажну разноликост, да би се постигао баланс између
ових елемената.”5
Интегративна заштита подразумева интеграцију интереса заштите културног наслеђа у оквирима генералног процеса планирања и менаџмента градова и региона. Она наглашава конзервацију физичког и просторног аспекта
у развојном процесу градова, тражећи одрживи развој трансформацијом
културног наслеђа града у добра која доприносе културним, друштвеним, економским и физичким димензијама развојног процеса.6 Социјални елементи
добијају сада једнаку тежину као и архитектонски и историјски елементи, а
квалитети који се требају сачувати укључују различне функције које су град
или урбана област имали током времена.
При томе основни интерес физичких и функционалних интервенција у
наслеђеним срединама је побољшање квалитета живота, радних и рекреацијских услова и адаптације за употребу, без компромисних решења на рачун
постојећих вредности које произлазе из карактера и значаја историјске урбане матрице и форме. Живи историјски градови траже политику градског планирања и менаџмента која узима конзервацију као један од кључних фактора. У овом процесу, аутентичност и интегритет историјског града, који су
одређени различитим факторима, не треба да се наруше.
Интегративна заштита архитектонског и урбаног наслеђа може се посматрати као процес који дозвољава да се врате услови за виталне и динамичне
везе између друштвених, економских, еколошких и културних фактора.
За остваривање циљева интегративне заштите потребно је интеграцију
културног наслеђа спровести и на политичком и планерском нивоу. За интеграцију на политичком нивоу, најпре, потребно је обезбедити законске оквире интегративној заштити, њено спровођење и подршку извршне власти, а
затим интеграцију концепта заштите као основе свих развојних стратегија,
чиме би се обезбедила економска, социјална и културна одрживост.
Интеграција културног наслеђа на планерском нивоу треба да се спроведе
у свим сегментима планирања развоја, не само у оквирима просторног и урбанистичког планирања. Да би се постигла потпуна интеграција културног
наслеђа на планерском нивоу, потребно је креирати јаку базу података, обезбедити координацију између свих владиних институција, развити потребне
контролне механизме развоја и осигурати учешће свих заинтересованих страна у процесу планирања и заштите културног наслеђа.
Развој концепта интегративне заштите у Републици Македонији
Посматрајући конфликтну ситуацију модерне урбане реалности у Републици Македонији, чини се немогућим да се регулишу различити интереси
културних и економских вредности наслеђа. Економски развој и одржавање
5
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карактера културног наслеђа, нарочито наслеђених целина, чини се да су
некомпатибилни. Ипак, конзерваторски приступ може да их интегрише ако
развојне стратегије подржавају унутрашње вредности културног наслеђа.
Интегративни конзерваторски приступ данас је један од основних начина
којим одрживост може да се унесе у развој историјских градова.
Први кораци увођења принципа интегративне заштите у Републици Македонији започеле су службе заштите културног наслеђа, непосредно после усвајања Амстердамске декларације 1975. године, израдом заштитних режима
градитељског наслеђа за све градове у којима је постојала већа концентрација
сачуваног културног наслеђа. Ове студије израђивале су се за потребе урбанистичких планова различитих нивоа. Због непостојања одговарајуће законске
регулативе, институције заштите које су израђивале ове студије имале су различит приступ како у утврђивању општих оквира заштитног режима, тако и у
погледу конкретизирања специфичних услова за његово спровођење.
Интегративна заштита у Републици Македонији, за први пут законски је
регулисана доношењем Закона за заштиту културног наслеђа 2004. године.7
У овом законском решењу заштита културног наслеђа је дефинисана као
један од основних циљева просторног и урбанистичког планирања.
Уграђивање одговарајућег режима заштите културног наслеђа у просторним и урбанистичким плановима ради се према одобреним и овереним заштитно-конзерваторским основама за културно наслеђе, које представљају документациону основу за третман културног наслеђа у плановима. Заштитноконзерваторске основе израђују се за планове свих нивоа, ако на територији
коју обухвата план постоји културно наслеђе.
Током 2006 – 2007. године израђене су прве заштитно-конзерваторске
основе за планове свих нивоа, којима се утврђује третман културног наслеђа у
планским документима. Њихова израда и уграђивање у планове је обавезна,
тако да се вредности и интерес постојеће урбане структуре виде као једнаке
по статусу са другим факторима у генералном планерском процесу.
На нивоу просторног планирања израђене су заштитно-конзерваторске
основе за Просторни план Охридско – Преспанског региона.8 Овај план односи се на подручје са изузетним природним и културним наслеђем које се треба уклопити и заштитити у оквирима развојних стратегија региона. Студију
која се односи на заштиту културног наслеђа израдили су заводи за заштиту
споменика културе Охрида и Битоља. С обзиром на комплексност и разноликост региона која произлази из интеракције човека и природе кроз историју,
били су формирани мултидисциплинарни радни тимови за израду студије.
Да би се конзерваторске и развојне стратегије развијале паралелно и економски развој не би био одвојен од питања која се односе на конзервацију и заштиту, било је потребно да се успостави активна сарадња са осталим секторским политикама: економским развојем, животном средином, становањем
итд., а исто тако било је важно да се интегришу перцепције експерата различних сектора са перцепцијама становништва локалних заједница, што се у изради овог плана није остварило. Конзерватори културног наслеђа који су из7
8

20
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радили студију, били су фокусирани на појединачне споменике и споменичке
целине, третирајући културни предео као њихову позадину, не разматрајући
његов значај и вредност, због тога што валоризација културног предела у
Македонији још није ни започела. Пошто су природно и културно наслеђе
предмети посебних управљачких политика и инструмената, суочили смо се са
проблемом њихове интеграције у планерским оквирима. Негативне резултате
оваквог приступа требало би очекивати приликом имплементације плана и
израде планске документације нижих нивоа.

СЛИКА 1. ГРАНИЦЕ ДЕТАЉНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА „МАЛИ РИНГ“ СКОПЉЕ, АЕРО СНИМАК

За потребе урбанистичких планова израђено је више заштитно-конзерваторских основа, за генералне и детаљне урбанистичке планове Охрида, Струге, Скопља, Ђевђелије, Кратова, Дебра и Битоља. На основу детаљног инвентара културног наслеђа израђеног за подручје плана, прописане су смернице
заштите и развоја споменичке целине и сваког појединачног објекта са
статусом културног наслеђа. У оквирима интегративне заштите при изради
детаљних урбанистичких планова укључују се различите активности које се
односе на политичке и техничке аспекте, као и на имплементацију плана.
Овакав приступ узима у обзир постојећу урбану структуру, али интегративна
заштита нема за циљ фиксирање данашње ситуације већ стварање система
којим се постојећа урбана структура ревитализира и поприма нове функције
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у границама својих могућности. Због тога од искључиве важности је обезбедити политичку подршку генералним аспектима интегративне заштите, што
је веома тешко због различитих интереса, нарочито у фази детаљног планирања. Локална заједница мора се убедити да наслеђена средина још увек има
специфичне развојне могућности, без нарушивања њеног идентитета, да би
прихватила смернице заштите културног наслеђа прописане у заштитно-конзерваторским основама и уграђене у урбанистички план.
У нашој конзерваторској пракси, и поред постојања законске регулативе
и њене имплементације, још увек се заштита тешко интегрише у глобалном
планирању животне средине и процесу одлучивања. Вредности културног наслеђа не узимају се увек у обзир при одлучивању планера и других заинтересованих страна, нарочито због тога што њихова идентификација није лака, а
одговорност за културно наслеђе припада само једном политичком сектору.
Стручњаци различитих сектора који партиципирају у планерском процесу
раде у посебним институцијама, на посебним секторским студијама, користећи посебну легислативу и поред тога што интегративна заштита подразумева заједнички рад на једном планском пројекту.
Културно наслеђе у Републици Македонији је одговорност централних државних институција. Ближа сарадња између институција задужених за културно наслеђе и животне средине још увек није успостављена, локалне заједнице не преузимају одговорност за потребе наслеђа, привредни сектор не
прихваћа наслеђе као одговорност него као баријеру прогресу, тако да се заштита наслеђа поставља као маргинална активност. Израда конзерваторске
документације за урбанистичке планове проматра се као формалност како би
се задовољила законска регулатива, а не како суштински део планирања наслеђених целина. Због тога се смернице и режим заштите прописани у заштитно-конзерваторским основама уграђују у плански докуменат само ако
нису у сукобу са интересима других сектора планирања, без процене реалних
вредности наслеђа.

СЛИКЕ 2. И 3. ПАЛАТЕ АРМАГАЊАН И РИСТИЋЕВА, „МАЛИ РИНГ“, СКОПЉЕ

При имплементацији урбанистичких планова постоји недостатак метода
за процену утицаја одређеног планског решења на културно наслеђе и поред
тога што у Закону за заштиту културног наслеђа постоји обавеза прописивања одговарајућих мјера за смањење негативних последица у студији за процену утицаја на животну средину. У досадашњој пракси студије за процену
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утицаја на животну средину немају уграђене смернице и не идентификују
културне вредности, а културно наслеђе се једва спомиње у овим документима, осим ако се не ради о археолошким налазиштима и заштићеним подручјима велике вредности за која су прописане строге законске мере заштите.
Културно наслеђе не посматра се као фактор животне средине и као део
политика животне средине, због чега интеграција конзервације културног и
природног наслеђа, у овом тренутку, у Републици Македонији не постоји.
Резултати у области интегративне заштите који произлазе из одредаба
Закона за заштиту културног наслеђа још се не могу проценити због мале временске дистанце од спровођења закона. Ипак, видљиво је постојање великог
броја проблема који утичу на интеграцију културног наслеђа у стратегијама
уређења простора.
Решавање проблема који се појављују у пракси при планирању и реализацији планова повезаних са интеграцијом културног наслеђа у развојни процес животне средине зависи од многих чинилаца и може се постићи укључивањем многих учесника у планирању. Прије свега, планирање и менаџмент
историјских средина тражи побољшање и усаглашавање законске регулативе
разних сектора који учествују у планирање простора. Практични проблеми
живљења у историјским срединама могу се решити учешћем и сарадњом
свих заинтересованих страна, урбаних конзерватора, градских планера, градске управе и становништва, који би требали имати заједничко разумевање
за проблеме.
Јавна свест о вредностима културног наслеђа у Републици Македонији је
веома ниска, а нарочито је забрињавајуће неразумевање вредности културног наслеђа међу структурама надлежним за заштиту животне средине. Због
тога се мора интезивирати едукацијска активност за ширу јавност, која ће
понудити упознавање са могућностима модерног живљења, поштујући мере
заштите културног наслеђа.
Интеграција управљања природним и културним наслеђем, креирање метода и политике за интегрирану процену утицаја на животну средину као и
интеграција циљева заштите природног и културног наслеђа, допринеће разрешавању многих конфликтних ситуација које се појављују у процесу просторног и урбанистичког планирања.

23

