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"СКРИВЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ РЕГИЈЕ – МРКОЊИЋ ГРАД"
Резиме
Никада природа не каже једно, а мудрост друго.
D. Julius Juvenalis
Рад афирмише истраживања дипломаца Архитектонско-грађевинског факултета
Универзитета у Бањој Луци, на тему: Визија развоја субрегиона Мркоњић Град.2 Особеност ове регије сагледива је и у прекинутом континуитету живота, јер ју је становништво напустило током окупације. То је био изазов младим колегама да се опробају у профилисању визије будућег развоја. Ова територија има тренутно слабу доступност, изражену стагнацију развоја, али и значајне природне потенцијале. Посљедице окупације
и девастације видљиве су у готово свим областима живота и рада, али има и људског
немара. Поштујући климу и културу, обједињујући еколошку, економску и социолошку
компоненту у простору, рад нуди модел – грађења у хармонији с природом.3 Проведена
анализа истиче репере у простору, указује на скривене потенцијале, тј. ствара услове за
конципирање одрживог развоја. Понуђени стратешки план развоја регије активира
циљана мјеста, корак по корак, тј. омогућује услове за здрав и угодан живот људи. Наша "школа градитељства" и млади инжењери остварили су своју мисију, тј. понудили
јасну и извјесну будућност истраживаној регији. Истовремено, рад сугерише обнову
покиданих веза људи и природе, као и људи између себе. Активирањем скривених потенцијала регије, рад тестира нов приступ – територијално одржив развој,4 као прихватљив модел живота "за сва времена."
Кључне ријечи: регија, природа, здрав живот, хармонија, стратегија,

Увод
Сматрам да се посао архитекте не састоји у томе да покаже
како зна пројектовати прелијепе куће, већ да интелигентно
одговори на постављени проблем.
(Anne Lacaton, Орис бр 24. 2003.)
Ова регија формирана је политичким факторима (Дејтонски споразум и
Одлуком о провођењу Просторног плана РС до 2015). Била је дестабилисана
ратним разарањима и миграцијoм становништва. На први поглед чини се да
регија нема много шта да понуди (готово нити један аспект одрживости). Ип1
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Проф. др Миленко Станковић, дипл. инж. арх, наставник и декан Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Душанка Гајић, дипл. инж. арх, Милан Благојевић,
дипл. инж. арх. и Лука Кукрић, дипл. инж. арх.
Види више, дипломски рад, Душанка Гајић, Милан Благојевић и Лука Кукрић, ментор проф.
др Миленко Станковић, дипл. инж. арх., на тему: Визија развоја субрегиона Мркоњић Град, са
акцентом на еко-одрживу архитектуру, библиотека Архитектонско-грађевинског факултета
Универзитета у Бањој Луци, 2007.
Види више, Миленко Станковић: „Концепт и визија насеља у хармонији са природом – модел
здравог живота у новом миленијуму,” Зборник „Ретроспектива научне мисли и визије развоја
Архитектонско-грађевинског факултета у Бањалуци”, Архитектонско-грађевински факултет
универзитета у Бањалуци, децембар 2006, (стр. 189–207)
Види више, Миленко Станковић: „Примјена нових смјерница у планирању, пут ка европским
интеграцијама – интеграција земаља Подунавља”, Зборник радова Шестог Подунавског научно-културног форума, на тему „Могућности и ограничења интеграција земаља Подунавља”,
Бањалука, 2003, (стр. 227–236)
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ак, детаљна анализа истраживане територије открила је бројне скривене потенцијале, који се огледају у: ниској стопи загађења и оптерећења простора,
уз значајне природне потенцијале и друге стратешке погодности. Рад циљано афирмише ове скривене потенцијале природе и подстиче обнову цијелог
региона, тј. oсигурава му извјеснију будућност и одржив развој. На систематичан и аналитичан начин урађен је прво атлас потенцијала. Из Просторног
плана Републике Српске преузете су моделске опције развоја и преиспитана
извјесност остваривости. Користећи принципе територијално одрживог развоја, конципирали смо визију развоја регије и понудили – могућ сценарио. (1)
Акценат је на афирмацији еко туризма, са сценаријем остварења уз минималне интервенције у природи и симболична средства. У закључним разматрањима дате су препоруке и смјернице за остварење одрживе визије развоја. Изражена је потреба за временом како би се уочене негативности у простору поправиле и довеле у прихватљиво стање. Уочено је да одређени потенцијали природе прелазе оквир локалних вриједости, те их треба у оквиру стратегије развоја Републике Српске афирмисати и рјешавати. (2) Обиље питке воде, здраве хране, уз очувану природу и богату културну баштину, вриједности
су које унапређују квалитет живота у цијелој регији. Прије интервенција у
простору проведене су стручне анализе планских рјешења (разних аспеката),
уз процјену обнове предјела који међусобно кореспондирају и подржавају се.

КАРТА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОДЈЕЛЕ

КАРТА ПОЛОЖАЈА5

1. Атлас потенцијала
Дрво је генерално лијепо за човјека. Човјек воли блиску везу с њим,
воли да га додирује руком,угодног је мириса, угодно је за очи.
Frank Lloyd Wright
Истраживани простор има повољан географски положај. То је стратешки
важно мјесто укрштања путева од сјевера ка југу и од истока ка западу. Већ
дужи период то је успутан предио за бројне пролазнике ка њиховим коначним одредиштима, чији се потенцијали не користе. Различите форме рељефа
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Карта преузета из “Просторног плана Републике Српске 2001–2015.”

одају утисак мистичности и бајковитости предјела. (3) Неистраженост подручја, умивеног потоцима, рјечицама, прекривеног вјековним шумама и пашњацима, са богатом флором и фауном, инспирише, одмара, подстиче, али и
опомиње. Низак степен развоја омогућио је да предио остане заштићен и незагађен од цивилизацијских тековина, са богатим културним насљеђем и поред бурних историјских дешавања. За оне који га још нису посјетили, ове асоцијације се могу чинити нереалним, а наша је обавеза да га понудимо свим
грађанима на кориштење и увид, на обострано задовољство. Ентузијазам,
снага и храброст младости били су кључни за почетак, а током истраживања
угледали смо се на примјере из нашег ближег или даљег окружења, који су
нам послужили у једну руку као узори, а у другу као модели, које нисмо копирали већ смо стварали особен образац. Идеје, рјешења и могућности нису
копирани, већ прилагођени и уведени у наш простор, тј. укомпоновани у јединствен и привлачан производ за случајног пролазника и намјенског корисника простора.
На општеприхваћен начин, уз поштовање нових и одрживих принципа и
начела која се тичу заштите, очувања и унапређења животне средине, (4) треба извршавати основни задатак: побудити интерес шире јавности за то да
природне ресурсе морамо пажљиво, рационално користити и обнављати, осигурати нашим потомцима извјеснију будућност.

КАРТА ПРИРОДНИХ ОСОБЕНОСТИ

КАРТА УЧЕСТАЛОСТИ

КАРТА АМБИЈЕНТАЛНИХ РЕПЕРА

2. Моделске опције развоја
Само пуна интеракција градитељског дјела – амбијента – природе– човјека
може осигурати квалитет живота достојан људског бића.
(Rajvosa.net/lib/sv043.htm)
Уочавањем свих конфликата који се јављају унутар одређеног простора,
евидантирани су сви актери, понуђене су им моделске опције, краткорочно,
средњорочно, дугорочно, те су интересно доведени за исти сто, како би путем
преговора и партнерства прихватили акциони план развоја. Претходно је класификован, анализиран и прихваћен сваки од потенцијалних актера простора, уочене хијерархије унутар њих самих. Формирано је пет центара (Дринић,
долина ријеке Рибник, Зеленковац, Балкана, ушће ријке Јањ у Пливу) који својим садржајем и тренутном активношћу могу да се сврстају у ред иницијатора
читавог субрегиона. Сагледавајући простор на основу положаја, саобраћајне
мреже, карактера, садржаја, тренутног стања и степена активности, уочили
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смо три моделске опције (КАП ПО КАП, WЕB И КЛУПКО) које су шематизоване
и престављају назнаке и смјернице за креирање сценарија за остварење развоја субрегиона Мркоњић Град. Ове три моделске опције нису дате насумице
него на основу препознавања тренутних потреба и могућности за њихово остваривање, како у оквирима планирања тако и имплементације датих активности за развој субрегиона. Веома важно јесте да се увиди да ниједна од ових
моделских опција није у стању да наруши остваривост неке друге моделске
опције, тј. ако би се одлучило за имплементацију у фазама тако да се оне периодично смјењују, претходна фаза не би требала да омете развој наредне
фазе, а наравно ни фазе након ње. Било би веома добро да се тако и покуша
иницирати простор у зависности од центра до центра и од фазности и модела
који је ту примјењив.

КАРТА ОПЦИЈЕ “КАП ПО КАП”

КАРТА ОПЦИЈЕ “WЕB”

КАРТА ОПЦИЈЕ “КЛУПКО”

3. Сценарио остварења развоја
''Уско'' је оно што нам ограничава живот (али га у неким приликама
чува), док је ''ширко'' оно, што нам омогућава да живот развијамо.
Kristijan Norberg-Šulc, Егзистенција, простор и архитектура, ГК Београд, 2006
Анализирајући тренутну ситуацију, тенденције и потребе овог простора,
открили смо велике потенцијале овог субрегиона (положај, морфологија
терена, клима, вода,...), али и то да су евидентни његови врло велики проблеми (уништена привреда, миграција становништва, низак стандард...). Стога
је нопходно формирати јасну стратегију како би се уочени проблеми превазишли и умањили. Ово је немогуће учинити без визије, плана, стручних и одговорних лица и институција и, наравно, без подстрека и инвестиција како
државе тако и приватног сектора (инвеститора) и, наравно, подршке локалне
заједнице. Било каква активност изискује повезаност што више фактора и
садржаја као гарант успјеха и остварења жељеног циља; ово је најуочљивије
кроз формирање јасне понуде кроз разне типове туристичке дјелатности и
њихову повезаност са локалном заједницом и приватним сектором. Туристичке дјелатности су осмишљене на тај начин да покушају одговорити захтјевима тржишта кроз разне садржаје, активности и продукте (како индивидуалних творевина тако и дијелова мале привреде) овог простора, са циљем даљег
развоја овог подручја како у погледу стандарда тако и у погледу допуне и
развијања ових грана туризма.
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Веома важно је одредити циљну групу која би била евентуални корисник
овог простора, а то се врло јасно мора креирати кроз менаџерску политику и
јаку маркетиншку кампању. Менаџмент мора утврдити вриједности и особености неког продукта који може бити конкурентан на тржишту, а маркетинг
само мора да га пласира и нагласи његове карактеристике и вриједности. То
је могуће остварити кроз разне врсте писаних и електронских медија, а такође и кроз сајамске презентације код нас и у иностранству.
Еко туризам
…онај ко је читав свој живот окружен високим озбиљним храстовима,
морао би бити другачији човјек.
(Ј. В. Geтe)
Карактеристике:
Упознавање и упражњавање живота у складу са еколошким принципима
(еколошке свијести, биоклиматке архитектуре, енергетски ефикасне и пасивне градње...); упознавање природе и живота у природи, скупљање љековитог
биља, камповање, радионице у природи...
Сценарио остварења:
Увођење инфраструктуре за искоришћавање обновљивих извора енергије
(сунце, вјетар), организовање кампова,
радионица, наставе, градња нових самоодрживих објеката уз подстицајну програмску политику (кредити, субвенције,
савјетовалишта...); едукација стручних
кадрова ради имплементације постојећих модела. Упознавање корисника и шире јавности са предностима еко-градње,
препознавањем природних услова као
несумњиве квалитете око ових центара.
Етно туризам
Карактеристике:
Упознавање и упражњавање сеоског живота на планини (активно и пасивно учествовање у животу сеоског
домаћинства, упознавање традиционалних заната и обичаја окружења, културне манифестације везане за обичаје краја.)
Сценарио остварења:
Градња етно цјелина по принципима планинских насеља са свим неопходним садржајима (газдинства, трговине, конобе, амбуланте, цркве-брвнаре); пласирање прехрамбених производа и
производа домаће радиности на тржиште и маркетиншко промовисање њихо59

вих вриједности уз увиђање природне особености, као и активности становништва унутар и око неког од центара.
Зимски и спортско-рекреациони туризам
Карактеристике:
Масовни облик туризма који подразумијева: рекреативне видове зимских
спортова (скијање, сноубординг, сањкање, скијашко трчање... Затим, спортска
такмичења и припреме за разне видове зимских спортова (биатлон, хокеј на
леду, клизање, скијашки скокови)
Сценарио остварења:
Изградња нове инфраструктуре, увођење нових садржаја кроз градњу нових објеката по свјетским стандардима (ски стазе, дворане за зимске спортове,
скакаонице), рекламе кроз различите медије и интернационалне сајмове
туризма.
Љетњи и спортско-рекреациони туризам
Карактеристике:
Масовни облик туризма који подразумијева рекреативне активности (маунтин-бајкинг, пјешачење, планинарење,
трчање); рекреативне спортове (тенис,
пливање, мали фудбал, одбојка, кошарка, мини голф...); спортска такмичења,
спортске кампове и припреме за разне
видове спортских дисциплина.
Сценарио остварења:
Изградња инфраструктуре, увођење
садржаја кроз градњу нових објеката по
свјетским стандардима (отвореног и затвореног типа), рекламе кроз различите
медије и међународне сајмове туризма.
Било би неозбиљно и претенциозно да се све гране туризма које су овде
приказане кроз тип шеме остваре и на равномјеран начин третирају и развијају. Одмах увиђамо да типови туризма као што су еко туризам и етно туризам,
имају јаке аргументе (природа, локална заједница, релативно мале почетне инвестиције...) и потенцијале (положај, неприсуство оваквих садржаја у ближој
околини, очувана здрава средина,...).за своје остварење, те стога они могу да
послуже да у некој фази развоја туристичких дјелатности буду активатори за
развој масовне врсте туризма, типа зимског и љетног спортско-рекреационог
туризма. Мреже унутар сваке од грана туризма су веома важне за даљи развој,
из разлога што је сваки од ових центара предвђен за активацију наредних и
оних који нису ту приказани, а такође и ради боље повезаности и давања карактера и садржаја, како самих центара тако и цијелог субрегиона Мркоњић
Град. У пројекту развоја туризма на овом подручју врло је важна улога државе,
а ово је посебно изражено кроз законску (доношење низа закона о заштити заштићених зона и њиховом функционисању) и пореску политику (кроз олакшице и субвенције). Такође, држава мора прописати низ правила и уредби о
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коришћењу простора које се не би сучељавале са интересима локалне заједнице и приватног сектора (инвеститора), него би у једном партнетском односу
држава – инвеститор – локална заједница била законодавац и иницијатор даљег развоја и ширења. Поред несумљиво велике потребе за изграђивањем и
оживљавањем садржаја и активности унутар подручја, велика је потреба за
вођењем овог простора кроз јасан и истрајан менаџмент и наравно јак маркетинг (како писани, електронски, тако и сајамски).
4. Преиспитивање могућности остварења развоја
...организациони системи су дело људског интелекта и његове моћи да
овлада процесом...мотив сваког организационог система је циљ, а као такав
је и мотив стваралаштва.
(Слободан Малдини, ''Речник архитектонског пројектовања'')
Уочавањем, класификовањем и креирањем појединих елемената сценарија остварења унутар субрегиона Мркоњић Град, пружа се могућност да на
микро локацијама објединимо и изразимо тенденције како данашњице тако
и сутрашњице. Да бисмо били што учинковитији и конкретнији, морамо да
предвиђамо у ситним корацима, јер требамо да оставимо простора да пројекат сам по себи дише и развија се, у зависности од околности и потреба корисника тог простора. У складу са тим одређивањем карактера и садржаја сваког од центара, оставља се простор да сваки центар има могућност трансформисања и креирања, у зависности од активности и потреба корисника, и
у оквиру одређених правила дјеловања у простору. Сигурно да такав однос
према плану мора бити заштићен кроз правну регулативу, да не би интереси
појединаца и група негирали тежње цијелог субрегиона Мркоњић Град.
Уважавајући локално становништво и кориснике, као и њихове потребе и
тежње, имамо за обавезу да почнемо сагледавати простор са становишта глобалних тенденција и принципа, у потпуности уважавајући све природно-културне особености овог краја настојећи их уочити кроз реалне и оствариве оквире дјеловања и могућности датог развоја. Да бисмо сутра били у могућности
упустити се у борбу за тржиште као средство за одрживост овог простора, морамо бити истрајни и систематични у креирању понуде и потражње, као и одабира типа корисника и њихових прохтјева. Дајући назнаке и смјернице, допуштамо себи и другима како слободу тако и сигурност предвиђања потреба и
захтјева корисника овог простора.
На задатом подручју имамо визију да развијамо еко-туризам и уједно и објекте за смјештање
туриста. Идеја водиља су нам већ поменути принципи традиционалне градње објеката, еколошке
свијести и пасивне градње објеката, који су проткани са моделима развоја традиционалне куће до
еко одрживе куће и традиционалног дворишта.
Због незадовољавајуће ситуације у сегменту
изградње на том подручју, није могуће одмах градити објекте са свим савременим принципима који су данас главни тренд у свијету. Потребно је ићи ситним корацима и полако
уводити те принципе у објекте.
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У нашем раду смо дали два могућа смјештајна објекта с којима би се могло кренути у лагану разраду већ представљених урбанистичких визија и концепата. Ова два модела смо назвали етно–кућа и еко–кућа.
Разрађени центри: Зеленковац, Језеро Балкана, Извор ријеке Сане, Кула Бочац,
Велико Пливско језеро, Ушће ријеке Јањ у Пливу, Сокоград и кањон Сокочнице, Извор
ријеке Пливе, Јањски отоци, Ваганска пећина, Прашума Јањ, Долина ријеке Рибник,
Шумски град Срнетица, Дринић, Прашума Лом. Разрађене јединице: породичне куће
за одмор и планинарски дом.

5. Препоруке и смјернице
Права природа, вредност и цена човековог живота на земљи
одређује се у основи, његовим географским положајем,
то значи његовим односом према сунцу и односом сунца према њему.
(Иво Андрић, Знакови поред пута)
Данашњи тренутак у борби за профит, глобализацију и нови свјетски поредак, намеће обавезу да брзо и ефикасно сагледамо и класификујемо наше
потребе, али заштитимо и истакнемо пособености. Свијет и Европа нас неће
чекати, већ сами морамо да трагамо за идентитетом, особеним изразом у
стваралаштву, али и карактером производа који ће бити конкурентан на
тржишној утакмици. У динамичним процесима морамо очувати традицију,
особеност и идентитет, па тек онда очекивати да ће неко други то увидјети и
знати исто цијенити. (6) Живимо у малој земљи, у којој је дошло до промјене
друштвеног система, те до оптерећења бројним транзицијским промјенама.
Ново окружење, економска овисност, не обећавају радикалне и мега промјене, које ће довести до општег благостања. Зато морамо одмах почети размишљати о сутрашњици и о томе шта остављамо нашој дјеци. Уочени проблеми
захитјевају нове и ефикасне моделе развоја, који су већ испробани и функционишу у Европи и свијету, али су прилагођени нашим условима. Неопходан је
тимски рад, партнерство и јачање свијести да сваки појединац треба дати лични допринос промјенама, те се одрећи старих навика и савјесно рјешавати
све проблеме. (7) Тржишна утакмица је наметнута, обавезни смо пронаћи рјешења, модул који ће сваког појединца поставити у профитабилну позицију,
тј. ускладити понуду и потражњу. Скривени потенцијали регије Мркоњић Град
преточени у визију развоја нуде могућа рјешења. Слиједи израда студија улагања и исплативости ревитализације и изградње регије. То укључује и дугорочна предвиђања у којем ће се правцу поједини сегменти развијати. (8) Новине
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захтијевају потпун консензус економске, политичке и административне
власти у тражењу особеног обрасца – "правог пута". Рад нуди могућ пут, али
ојачати морамо механизме, процесе и институције, увести јединствен информациони систем о простору, континуирано пратити пимјену стратегије
развоја, тј. осигурати и омогућити правовремене интервенције у простору.

Abstract

Never does nature say one thing and wisdom another.
D. Julius Juvenali

This project affirms the research of the final-year undergraduate students of the Faculty
of Architecture and Civil Engineering at the University of Banja Luka on the topic: The Development Vision of the Subregion Mrkonjic Grad. 6 The curiosity of this region can be also seen
through discontinued life existence because it was deserted during the military occupation.
The young colleagues found it challenging to test their skills at clarifying the future development vision. This territory is poorly accessible at the moment, having noticeable stagnation,
but also very significant natural potential. The consequences of the occupation and devastation are visible in almost all segments of life and work but there is also a lot of human negligence. Respecting the climate and culture, unifying the ecological, economical, and social
component in the region, the project displays a model of – building in harmony with nature.7
The performed analysis highlights the benchmarks in the region, implies hidden potential,
i.e. creates conditions for a concept of sustainable development. The proposed strategic plan
of the region development activates target places, step by step, i.e. it enables conditions for
healthy and comfortable living. Our “school of architecture” and the young engineers have
accomplished their mission, i.e. they have forecast a bright and certain future for the region
where the research work has been conducted. At the same time the project implies mending
the broken bonds between humans and nature as well as among humans themselves. By
activating hidden potential of the region, the project tests a new approach – regional
sustainable development,8 as a favourable model of living “for all time”.
Keywords: region, nature, healthy living, harmony, strategy
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