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ГОВОР СНЕШКЕ КВАДВЛИХ‐МИХАИЛОВИЋ,
ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА ЕВРОПЕ НОСТРЕ,

НА ЛОКАЛНОЈ ЦЕРЕМОНИЈИ 
ЗА СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ СЕЛА ГОСТУША У ОПШТИНИ ПИРОТ, 

ДОБИТНИКА ГРАН‐ПРИ НАГРАДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
 И ПРИЗНАЊА ЕВРОПЕ НОСТРЕ 2016

Велика ми је част и задовољство да вам се 
обратим у име моје организације Европе Ностре 
(Europa Nostra), највеће и најутицајније европске 
невладине организације за заштиту културне 
баштине. Седиште наше организације се налази у 
Хагу, у Холандији, а имамо канцеларију и у Бриселу, 
у Белгији, будући да је Европска унија (ЕУ) наш 
најзначајнији партнер.
Поносни смо што је Европска унија изабрала 
баш нашу Европа Ностру да буде њен партнер за 
организацију доделе најпрестижније европске 
награде за остварења у области културне баштине, 
поводом које смо се данас сви окупили у сунчаном 
Пироту.
Европа Ностра је више него организација. Ми 
смо развили разгранату мрежу организација и 
појединаца, којима је заштита културне баштине у 
срцу, било да се они њоме баве професионално или 
из љубави. Ја зато често кажем да смо ми „покрет 
грађанског друштва за баштину“, јер заштита и 
преношење баштине на нове генерације не може 
бити само одговорност државе и њених стручних 
служби, она мора постати саставни део грађанске 
свести о нашој колективној одговорности за 
очување трагова прошлости, који су темељ 
будућности.
Данашњи дан је посебно значајан за мене. 
Пореклом сам из Београда, али живим у Хагу већ 
25 година и исто толико година радим за Европу 
Ностру, а од 2000. године сам генерални секретар 
ове организације. Путовала сам по читавој Европи 
славећи изузетна остварења у области заштите 
баштине и ово је први пут да се тим поводом 
налазим у мојој земљи и да на матерњем језику 
моги да вам се обратим. 
Неизмерно сам захвална „каменом селу“ Гостуша 
и Заводу за заштиту споменика културе Ниш и 
његовој директорки Елени Васић Петровић, јер 
нас је њихова изузетно вредна студија везана за 
ревитализацију Гостуше данас све окупила.
Такође се захваљујем градоначелнику, господину 
Васићу, за његово гостопримство. Ово је за мене 
први пут да сам у Пироту, али је дух Пирота веома 
присутан у мом дому у Хагу, будући да моју радну 
собу краси велики пиротски ћилим стар 80 година, 
који сам наследила од баке и деке.
Елена Васић Петровић и ја смо се први пут среле 24. 
маја у Мадриду у прелепом позоришту Зарзуела (Te-
atro de la Zarzuela), где је одржана наша годишња 

европска церемонија доделе награда. Између нас 
су стајали легендарни маестро Пласидо Доминго 
(Plácido Domingo) и Тибор Наврачић (Tibor Navrac-
sics), европски комесар за културу, образовање, 
омладину и спорт. Том приликом маестро Доминго 
и комесар Наврачић, обнародовали су чврсто 
чувану тајну, да је Студија заштите села Гостуша 
добитник једног од 7 Grand-Prix-a. 
To je први Grand-Prix и прва награда за остварења у 
области заштите баштине у Србији!
Надам се да ће таквих лепих и заслужених награда 
бити више у будућности.
Овај Grand-Prix има вишеструки значај.
Првенствено, велики значај за заштитарску струку у 
Србији, а не само за за Завод за заштиту споменика 
културе Ниш. Европски жири је био импресиониран 
методологијом, мултидисциплинарношћу и 
свобухватношћу студије. Чланови жирија, такође 
нису могли да верују да је студија таквог квалитета 
могла бити реализована са тако малим буџетом 
од 20.000 евра. Хвала свима који су у име струке 
допринели овом успеху, пре свега тиму нишког 
Завода, али и Нади Живковић, конзерватору Завода 
за заштиту споменика културе Града Београда, 
која је урадила изузетно квалитетну евалуацију ове 
студије, као и „Европа Ностра Србија“, и њеном 
председнику гђи Ирини Суботић, на подршци 
током целог процеса.
Награда има велики значај за Србију, али и ширу 
регију, јер је представила Србију у позитивном 
светлу пред стручњацима, политичарима и 
грађанима Европе. Искрено се надамо да ће 
ова награда подстаћи новог министра културе, 
господина Владана Вукосављевића, да подржи рад 
струке и Завода за заштиту споменика културе Ниш, 
као и да ће дати своју подршку даљим напорима на 
ревитализацији Гостуше. Будући да сам поменула и 
ширу регију, желим посебно да поздравим конзула 
Републике Бугарске, који присуствује нашем 
данашњем скупу.
Посебан значај награда има за град Пирот, као град 
који води рачуна о баштини и заснива свој развој на 
овом ресурсу. Господине Васићу, надамо се да ће 
Ваш светао пример следити сви градоначелници у 
Србији, јер градске власти играју посебну улогу у 
заштити културне баштине.
Наравно,  надам се да награда има и да ће тек 
имати највећи значај за саму Гостушу и њене 
становнике. Посебно поздрављам председника 

Поштовани градоначелниче, цењени гости, драге колеге и пријатељи



Село Гостуша, фотографија: А.Ћирић 
The Village of Gostuša, photo: A.Ćirić

месне заједнице Драгана Видановића и његову 
супругу Божану, који су нас лепо примили јуче 
у Гостуши и све друге становнике, који живе у 
Гостуши, воле Гостушу и који су, надам се, постали 
још поноснији на њихово „камено село“ након 
доделе ове европске награде.
Заједно са Еленом Васић Петровић, Вишњом Кисић 
и Весном Марјановић, јуче смо провеле читаво 
поподне у Гостуши. Биле смо импресиониране 
узбудљивом лепотом и аутентичношћу тог 
јединственог „каменог села“, које се развијало 
током стотинак година у потпуној хармонији 
са природом која га окружује. Биле смо такође 
дубоко дирнуте разговорима које смо водиле са 
ретким, али храбрим и поносним становницима 
Гостуше.
Морам ипак да признам да смо се вратиле помало 
забринуте. Културна баштина Гостуше је угрожена, 
због зуба времена, због недостатка средстава...
због недостатка људи...због недостатка доброг 
пута...због недостатка телефонске везе и због 
недовољног ступња свести о вредности и потреби 
заштите овог драгуља... Гостуша је међутим 
угрожена и због опасности да, услед великог 
публицитета, који је захваљујући овој награди с 
правом добила у јавности широм Србије и Европе, 
а и изван ње, почне да се модернизује на погрешан 
начин и да брзим темпом изгуби своју душу, лепоту 
и вредност.
Гостуша је данас једна успавана лепотица, која 
почиње да се буди захваљући знању, љубави и 
мукотрпном раду екипе стручњака, старијих и 
младих, које је Елена Васић Петровић окупила 
око награђене студије културне баштине Гостуше 
и захваљујући све већој пажњи коју град Пирот, 
Србија и Европа посвећују тој изузетној сеоској 
целини.
Овај тренутак поновног буђења Гостуше је веома 
критичан тренутак. Сада је потребно да се уједине 
све расположиве снаге на свим нивоима како би 
процес ревитализације Гостуше постао пример 
за све сеоске целине, које обједињују природу и 
културу, а којима Србија и читава регија Балкана 
обилују. Пред свима нама је посебна одговорност, 
зато желим данас овде у Пироту да апелујем на 
град Пирот, Рапублику Србију и наравно Европску 
унију, како на њене институције и посебно нашег 
уваженог партнера, Европску комисију, тако и на 
њене земље чланице, а и остале заинтересоване 
земље да се удруже како би се становницима 
Гостуше помогло да се ово село обнови у складу 
са највишим стандардима заштите и у складу са 
најбољом праксом којом Европа обилује. Посебно 
поздрављам присутну амбасадорку Аустралије и 
знам да је и амбасадор Канаде посетио Пирот јуче, 
и надам се да ћемо моћи да рачунамо и на њихову 
подршку како би смо осигурали будућност овог 
места.
Зашто Гостуша не би била „огледно село“ које, 
упркос свим препрекама, може да постане једна 
„успешна прича“ захваљујући свесрдној пажњи 
свих партнера? „Огледно село“ чији ће пример 
следити и други!
На крају бих желела да вам кажем да смо ми данас 
окупљени у Пироту у једном историјском тренутку 
за заштиту културне баштине у читавој Европи. 

Јуче, тачно у 12 сати, у тренутку када сам стигла у 
Пирот на састанак са градоначелником Васићем, 
Европска комисија је објавила текст предлога за 
одржавање Европске године културне баштине 
у 2018. години. Градоначелник је јуче био сведок 
мог великог узбуђења и интензивне активности на 
друштвеним мрежама овим поводом.
Ово је изузетно важна одлука Европске уније у 
тренутку када је она суочена са тако великим 
и тешким изазовима. У тренутку када има 
превише оних који већ спремају опело Европској 
унији и свесрдно се труде да разним видовима 
екстремизма, радикализма и популизма 
ослабе ту најзначајнију политичку, економску и 
институцијалну тековину на нашем континенту. 
Дакле, у овом тренутку, нама свима заједно 
се пружа изузетна прилика да усмеримо своју 
енергију у једном позитивном, конструктивном и 
инспиративном правцу - заштити наше културне 
баштине. Али не баштине која нас дели једне од 
других, већ баштине која нас повезује, која нас чини 
богатијим, не само материјално, него и духовно, 
која нас чини јачим као друштвно, као једну велику 
европску породицу; културне баштине која нам 
помаже да градимо мостове између генерација, 
између локалних заједница, између појединаца, а 
и између култура и нација.
Европа Ностра, и ја лично, искрено се надамо да ће 
Србија такође искористити ову историјску прилику 
да заштити своју изузетну културну и природну 
баштину и да јој обезбеди много већи приоритет 
у стратегији свог будућег одрживог развоја. Наша 
баштина је изузетан ресурс, Вишња Кисић је о 
томе говорила, али тај ресурс морамо користити 
са пуно знања, пажње и љубави да би он морао да 
храни, како материјално, тако и духовно, и будуће 
генерације које долазе иза нас.
У том контексту, зашто не бисмо могли да 
пожелимо да „камено село“ Гостуша постане један 
од симбола Европске године културне баштине 
кроз успешну ревитализацију одређеног броја 
кућа и других објеката, у циљу развоја културног 
и еколошког туризма, и у циљу поспешивања 
разноврсних креативних активности уз кључно 
учешће талентоване младе генерације, која је 
богатство и Србије и читаве Европе. 
Дакле, надам се да ћемо се 2018.године поново 
окупити баш у Гостуши да прославимо још један 
заједнички успех.
У међувремену вас све позивам да погледате 
прелепу изложбу, коју је овим поводом Завод за 
заштиту споменика културе Ниш припремио за све 
грађане Пирота. 
Такође, молим градоначелника Васића, Надежду 
Драмићанин, представницу Делегације Европске 
уније у Србији, и Весну Марјановић, представницу 
Србије при Савету Европе, да ми се придруже, како 
би смо сви заједно још једном честитали Елени 
Васић Петровић и читавом тиму Завода, знам да 
су многи присутни, опростите што вас нећу све 
поменути, на изузетном остварењу и да јој, још 
једанпут, након Мадрида, овде у њеном родном 
Пироту, уручимо Grand-Prix, који заједно додељују 
Европска комисија и Европа Ностра за најбоља 
европска остварења у области заштите културне 
баштине.

У Пироту, 31.8.2016.                                                   
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It is a great honor and pleasure for me to address you 
on behalf of my organisation, Europa Nostra, the larg-
est and most infl uential pan-European NGO for the pro-
tection of cultural heritage. The headquarters of our 
organization are located in The Hague in the Nether-
lands, but we also have an offi  ce in Brussels in Belgium 
due to the fact that the European Union is our most im-
portant partner. 
We are proud that the European Union has chosen Eu-
ropa Nostra to be its civil society partner for the orga-
nization of the European Heritage Awards - Europe’s 
highest honor in the fi eld - and this is also the reason 
for all of us to gather today here in sunny Pirot.
Europa Nostra is more than an organization; we have 
developed a wide network of organizations and indi-
viduals, all of them having the protection of cultural 
heritage close to their hearts, whether they are profes-
sionally engaged in this fi eld, or deal with it out of love. 
So often I say that we represent “a civil society move-
ment for heritage”, since protecting and transmitting 
our heritage to new generations cannot only be the 
responsibility of the State and its professional services.
This has today become an integral part of the civic con-
sciousness of our collective responsibility to preserve 
traces of our past that are the foundation of our future.
This day carry a special meaning for me. Originating 
from Belgrade, but having lived in The Hague for 25 
years and having worked for Europa Nostra all that 
time, since 2000 in the position of the Secretary Gen-
eral of this organization, I have traveled extensively all 
over Europe celebrating outstanding achievements in 
the fi eld of heritage preservation, but this is the fi rst 
time that in this capacity I am in my native country and 
I have the pleasure of speaking to such a distinguished 
audience in my mother tongue.
I am immeasurably grateful to the “Stone Village” Gos-
tuša and the Institute for Cultural Heritage Preserva-
tion Niš and its director Elena Vasić Petrović, because 
their most valuable study, related to the revitalization 
of Gostuša, brought us all together here today. I also 
want to thank Mayor Vasić for his hospitality. This is the 
fi rst time for me to be in Pirot, but I have to say that 
the spirit of your town has been present in The Hague, 
since the study of my home is adorned with a large, 
80-year-old ‘Pirot’s traditional hand woven carpet’, 
which I have inherited from my grandparents.
Elena Vasić Petrović and I fi rst met on 24 May in Madrid, 
in a beautiful theater - Teatro de la Zarzuela , where 
we held our annual European Awards Ceremony 2016. 
Between us stood the President of Europa Nostra, the 

legendary opera singer Plácido Domingo, and Tibor 
Navracsics, European Commissioner for Education, Cul-
ture, Youth and Sport. On that occasion, Maestro Do-
mingo and Commissioner Navracsics made public the 
tightly guarded secret that the Conservation Study of 
the Village Gostuša was one of the 7 Grand Prix winners 
of our European Heritage Awards. 
This is the very fi rst time that a Grand Prix is presented 
to a heritage project from Serbia! 
I, of course, hope that there will  be more of such beau-
tiful and deserved rewards in the future.
This European Grand Prix for the Conservation Study of 
the Village Gostuša has multiple signifi cance:
First and foremost, a signifi cance for the heritage pro-
fession in Serbia, recognizing the key expertise of the 
national and regional institutes for heritage protection 
in your country. Let me stress that the European jury 
was impressed by the methodology, multidisciplinary 
approach, comprehensiveness of the study. In addition, 
they could not believe that a study of such quality could 
be realized with a small budget of 20,000 Euros. The 
research project received a positive evaluation from 
Nada Živković, from the Belgrade Institute for Heritage 
Protection who kindly assisted the European Heritage 
Awards as Assessor, and of course, the strong endorse-
ment by Europa Nostra Serbia and its President, Prof. 
Irina Subotić. 
Secondly, a signifi cance not only for Serbia, but also 
for the wider region. We very much hope that the new 
Minister of Culture, Vladan Vukosavljević, will give ev-
ery support to the work of the Institutes for Heritage 
Protection in your country and also, more specifi cally, 
to the endeavors to revitalize Gostuša. Since I have 
mentioned the wider region, I also wish to greet the 
presence at this ceremony of the Consul of Bulgaria. 
Thirdly, a great signifi cance for the city of Pirot. Mr 
Mayor, we hope that your bright example will inspire 
others in Serbia. Local authorities play indeed a key role 
in ensuring adequate protection of cultural heritage. 
Last but not least, a huge signifi cance for Gostuša and 
its inhabitants. I therefore wish to extend my very spe-
cial greeting to the president of the local community 
Dragan Vidanović, and his wife Božana, who received 
us so warmly yesterday in Gostuša, as well as to all oth-
er residents who live here and love Gostuša, and who 
will hopefully become even more proud of their “Stone 
Village” after this prestigious EU Prize for Cultural Heri-
tage / Europa Nostra Award.
Yesterday, together with Elena Vasić Petrović, Višnja 
Kisić, Secretary General of Europa Nostra Serbia, and 

Dear Mr. Mayor, dear distinguished guests, dear colleagues and friends
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Vesna Marjanović, Member of the Serbian Delegation 
to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 
and Vice-Chair of the Culture Committee of this Assem-
bly, we spent the entire afternoon in Gostuša. We were 
impressed by the exciting beauty and authenticity of 
this unique stone village that during hundreds of years 
was developed in complete harmony with the nature 
that surrounds it. We were also deeply moved by the 
conversations we had with the brave and proud resi-
dents of Gostuša.
Gostuša today is like a sleeping beauty beginning to 
awake thanks to the knowledge, love and hard work of 
the team of experts, both junior and senior, gathered 
by Elena Vasić Petrović, and due to the increased atten-
tion given to this exceptional rural settlement by the 
City of Pirot, Serbia and Europe.
This moment of Gostuša’s re-awakening is a very crit-
ical one. Now it is necessary to join forces at all levels 
to make the revitalization of Gostuša an example for 
all other old rural settlements that combine nature and 
culture, which abound in Serbia and the entire Balkan 
region. All of us have a special responsibility, so I call on 
the City of Pirot, the Republic of Serbia and the Europe-
an Union - particularly our partner, the European Com-
mission – and its Member States, and other interested 
countries (I extend special greetings to the Ambassa-
dor of Australia, and I know that also the Ambassador 
of Canada visited Pirot yesterday), to work together to 
rehabilitate this exceptional village following the best 
practices in Europe.
Why should not we make Gostuša an “experimental 
village” which, despite all the obstacles, can become a 
“success story”, and this thanks to the wholehearted 
cooperation of all partners? An “Experimental village” 
which will serve as an example for others to follow!
Finally, I wanted to tell you that we are gathered today 
in Pirot at a historic moment for the protection of cul-
tural heritage in the whole of Europe: yesterday, exact-
ly at noon, at the very moment when I arrived in Pirot 
for a meeting with Mayor Vasić, the European Commis-
sion published its long awaited proposal for the Euro-
pean Year of Cultural Heritage in 2018. 
This is a far-reaching decision for the European Union 
at a time when it is faced with such diffi  cult challeng-
es. At a time when there are too many of those who 
already held a requiem for the European Union and 
wholeheartedly seek various forms of extremism, rad-
icalism and populism, weakening the most signifi cant 
political, economic and institutional achievement on 
our continent. So, at that point, all of us together can 
provide a great opportunity to channel our energy to-
wards a positive, constructive and inspiring goal–the 
protection of our cultural heritage... but not heritage 
that separates us from one another, but heritage that 
unites us; heritage that makes us richer, not only ma-
terially but also spiritually, and that makes us stronger 
as a society and as a big European family. Heritage is 
indeed a great resource that helps us build bridges be-
tween generations, communities, individuals, cultures 
and nations.
Europa Nostra and I sincerely hope that Serbia will also 
take advantage of this historic opportunity to protect 
and promote its exceptional cultural and natural her-
itage and give it a much higher priority in its future 
strategy of sustainable development. Our heritage is 
an extraordinary resource, but we have to use that re-

source with a lot of knowledge, care and love so that 
it may be transmittedto future generations that come 
after us.
In this context, why should not we wish for “Stone Vil-
lage” Gostuša to become one of the symbols of the Eu-
ropean Year of Cultural Heritage through a successful 
revitalisation of a number of houses and other build-
ings, of which this village is so rich, and with the view of 
developing a cultural and ecological tourism, andalso 
with the view of boosting a variety of creative activities 
with the key participation of the talented younger gen-
eration, that this country and all of Europe abounds in.
I therefore hope that we may once again gather in the 
year 2018, perhaps in Gostuša, to celebrate further suc-
cess as a result of joint eff orts of many partners.
In the meantime, I invite you all to take a look at the 
beautiful exhibition that was prepared on this occasion 
by the Institute for Cultural Heritage Preservation Niš 
for all the citizens of Pirot.
Тo end, I would like to ask Mayor Vasić, Mrs Nadežda 
Dramićanin from the EU Delegation to Serbia, and Ms 
Vesna Marjanović, to join on stage, in order to once 
again congratulate Elena Vasić Petrović and her entire 
team - I know that many of them are present today - for 
all their achievements,and that, once again, after Ma-
drid, here in Pirot, they receive the Grand Prix awarded 
jointly by the European Commission and Europa Nostra 
for the best European achievements in the fi eld of cul-
tural heritage.

In Pirot, 31.8.2016.
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Апстракт: Од истраживачког пројекта, преко концепта одрживог развоја, до најпрестижније награде из 
области заштите наслеђа у Европи и још много тога. Ово је преглед који пружа доказе да су предан 
рад и посвећеност изнад сваког ограничења средине и друштва. Гостуша и Стара планина, само су део 
нашег богатог културног и природног наслеђа, а пројекти наше службе и наших стручњака, могу заиста 
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Кључне речи: Завод, заштита, Ниш, Гостуша, Признање Европа Ностра.

ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ
Истраживачки пројекат у селу Гостуша на Старој 
планини започет је 2012.године, када је Министарство 
културе и информисања РС, издвојило 250 хиљада 
динара, да би након изванредних резултата, он 
прерастао у 2013.години у пројекат вредан више од 
два милиона динара, колико је укупно извојено из 
буџета Републике.
Срж пројекта чини архитектонско истраживање 
и документовање, које је пропраћено скромним 
етнолошким истраживачким радом, као и 
боравком историчара и археолога на терену, 
поред стандардне екипе коју су чиниле архитекте 
и студенти архитектуре.
Руководилац пројекта и архитектонских 
истраживања била је ауторка овог текста. Током 

две године на терену је боравило десетак стручњака 
из нишког Завода и исто толико студената 
архитектуре. У другој години истраживања 
руковођење на терену преузео је архитекта Горан 
Радосављевић. Посебан допринос овом пројекту 
дао је, тада студент архитектуре, а сада већ 
дипломирани инжењер, Александар Никшић.
Почетком 2014.године започета је процедура за 
заштиту културног добра као културно-историјске 
целине, тиме што су званично обавештени сви 
власници и сопственици о ступању на снагу 
такозване „претходне заштите“, која има 
улогу прелазног модела заштите до званичног 
проглашења за непокретно културно добро.
Идеја о овом пројекту претходи временски 
иницијативи на европском нивоу, што га чини још 
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вреднијим и занимљивијим и ван граница наше 
земље. Наиме, у току 2013. године покренута је „ICO-
MOS World Rural Landscape Initiative“, која за циљ 
има управо заштиту руралних предела, док је много 
раније током 2002.године  донешена Европска 
ковенција о пределу и 2012. године Декларација о 
пределу – „UNESCO Florence Declaration on Land-
scape“, а такође имамо и културни предео („cul-
tural landscape“) као модел заштите културних 
и природних добара који се већ деценијама 
примењује у свету. У Србији нажалост, светски и 
европски трендови нису пропраћени адекватним 
законодавним оквиром, па смо принуђени 
да се крећемо у оквиру онога што може бити 
најприближније одредницама културног предела, 
а то је могућност заштите културно-историјских 
целина, које начелно немају ограничења у погледу 
обима и граница.

РЕЗУЛТАТИ
Пројекат је временом прерастао своје првобитне 
оквире, како у основној поставци, тако и у многим 
другим сегментима. 
Резултати истраживања обједињени су у 
„Студији заштите села Гостуша у општини Пирот 
са предлогом за проглашење за просторну 
културно-историјску целину“, која садржи: 
опште податке о селу и околини, фотографије, 
анализе карактеристика „урбане структуре“, 
карактеристике грађевинског фонда, вредновање, 
мере заштите, каталог картона (сваки објекат у селу 
је обрађен), техничку документацију (теренску и 
разрађену) и урбанистичке анализе.

Прикупљање документације је конципирано тако 
што је целокупан грађевински фонд подељен у 
врсте и сваки објекат је добио јединствену ознаку, 
која је пренета у 256 картона заједно са општим 
подацима, тиме је свака грађевина добила детаљну 
„личну карту“. 
Укупно је израђено преко 400 теренских цртежа 
и сви су дигитализовани, док је 100-ак и дигитално 
разрађено. Забележено је на хиљаде фотографија, 
а поред оних обавезних за предлог проглашења 
израђено је 1000 комада, које ће остати у архиви 
заједно са техничком документацијом. Поред тога 
на терену су настали и видео материјали, који имају 
посебну документарну вредност.
Примењена методологија рада, систематичност 
и јасна идеја о томе шта овај пројекат треба да 
постигне као циљ донели су веома брзо прве 
резултате.
У току бoравка на терену екипа је остварила 
добру комуникацију са локалном заједницом, а 
локална самоуправа је помогла неке од активности 
стручњака. Тако је настао пројекат за санацију 
цркве Св.Јована која се налази у самом селу, а који 
је и реализован у току 2013.године.

ПРОМОЦИЈА
Пројекат је од почетка привукао пажњу 
јавности, поред публиковани су радови о 
његовим резултатима, интензивно се радило 
и на промоцији у медијима. Поред штампане 
студије, која је објединила најзначајније сегменте 
пројекта, приређено је и електронско издање у 
истом обиму, које се може бесплатно преузети 

Слика 1. Село Гостуша, фотографија: Александар Ћирић
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са интернет странице суиздавача фондације 
Архитекта Ачександар Радовић (www.fondar.rs).  
Поред тога информације о студији, пројекту и свим 
другим активностима доступне су све време и на 
друштвеним мрежама.
Руководилац пројекта је аутор студије, али и 
изложбе под називом “Старопланинско село 
Гостуша”,  која је за циљ имала упознавања јавности 
са изузетним одликама овог заштићеног предела и 
његовим потенцијалима за одрживи развој.
У оквиру манифестације „Дани европске баштине“ 
у окотобру 2015. године изложба је постављена 
први пут у галерији „Чедомир Крстић“ у Пироту. 
Захваљујући партнерству са фондацијом 
“Балканско наслеђе” из Бугарске и колеги Ивану 
Василеву, после кратког излагања на Фрушкој гори 
у оквиру годишњег скупа архитеката Друштва 
конзерватора Србије у новембру 2015.године, 
изложба је боравила три месеца у Бугарској у току 
2016.(Етнографски музеј у Софији, Библиотека 
“Захари Књажески” у Старој Загори и Етнографски 
музеј у Пловдиву).

ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ГОСТУШЕ
Радећи на публиковању и даљој систематизацији 
аутор текста, заједно са Иваном Цветковић и Аном 
Момчиловић Петронијевић, разматра могућности 
развоја одрживог концепта за заштиту “културног 
предела” Гостуше и Старе планине. Рад под 
називом “GOSTUŠA” CASE STUDY - CULTURAL 
HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 
THE RURAL AREA OF NATURE PARK “STARA PLANI-
NA” IN SERBIA, представљен је у Дубаију(УАЕ) у 
оквиру четврте међународне конференције (4th 
International Architectural Conservation Confer-
ence and Exhibition, 14 - 16 February 2016, Sustain-
able Heritage: Global Vision, Local Experiences). 
Напредујући у том правцу, осмишљен је начин да 
се активности наставе и након завршетка прве 
фазе и остваривања формално-правног оквира за 
заштиту. Пројекат заштите Гостуше, у том смислу, 
има два главна правца кретања: оснивање центра 
за подршку локалној заједници и формирање 
центра за истраживање, конзервацију и едукацију.

НАГРАДА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЕВРОПЕ 
НОСТРЕ (EUROPEAN UNION PRIZE/EUROPA 
NOSTRA AWARDS)
У априлу месецу 2016.године објављени су резултати 
за награду Европске уније и Европе Ностре. Студија 

заштите села Гостуша нашла се је међу 28 лауреата, 
који су понели ово најпрестижније признање из 
области заштите наслеђа у Европи. Укупно је било 
кандидовано 187 пројеката из 36 земаља, а нишком 

Слика 3. Отварање изложбе “Старопланинско 
село Гостуша” у Етнографском музеју у Софији, 

фотографија: Александар Ћирић

Слика 4. Лого Пројекта заштите Гостуше, 
илустрација: Елена Васић Петровић

Слика 2. Међународна конференција о наслеђу у 
Дубаију(УАЕ), фотографија: Елена Васић Петровић
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Заводу је припала част да у години свога јубилеја, 
однесе прву победу за Србију и буде одликован са 
свој изузетан подухват у категорији истраживања.
Предлог је подржан најпре од стране Европа 
Ностра Србија(Ирина Суботић, председник и 
Вишња Кисић, генерални секретар) и наше уважене 
колегинице Наде Живковић из београдског Завода, 
којима дугујемо велику захвалност. Такође, велику 
подршку током читавог процеса пружиле су нам 
и драге колеге из других завода (Краљево, Нови 
Сад, Суботица,  Град Београд) па овде користим 
прилику да се и њима захвалим.
Након тога о лауретаима и наградама одлучивао 
је међународни жири. Они су своју одлуку 
образложили на следећи начин: „Студија 
заштите угроженог народног градитељства у 
овом малом, али јединственом селу, представља 
доказ да посао може да се обави уз примену 
високих стандарда заштите, захваљујући чврстој 
посвећености и одлучности, упркос ограниченим 
средствима. Истраживање у сврху конзервације 
је било изразито темељито и спроведено 
је са јасним акционим планом и визијом“. У 
званичном саопштењу Европе Ностре стајало је 
и: “Истраживачи су спровели архитектонска 
истраживања на сваком објекту и направили 
детаљну и свеобухватну документацију у вези 
са архитектонским и грађевинским техникама 
које су употребљене у сваком појединачном делу. 
Студија садржи убедљив образовни елемент са 
значајним ангажовањем студената из релевантних 
области. Координатори пројекта су били 
посвећени појашњавању значаја рестаураторских 
радова локалној заједници и имали су намеру да 
укључе мештане у едукацију кроз све аспекте 
пројекта. Завршетак студије и реализација 
рестаураторских радова допринели су подизању 
ентузијазма и побољшању квалитета сеоског 
живота. Пројекат има међународни значај и већ се 
показао као пример добре праксе представљањем 
на међународним конференцијама од стране 
истраживача, захваљујући чијој истрајности село 
Гостуша и његово природно окружење постају 
препознатљиви”.
„Намера тима да накадашње јавне зграде 
приведе новој намени културних центара, који 
ће потенцијално поспешити развој туризма у 
овом региону и допринети ревитализацији села, 
представља вредан аспект овог пројекта“, 
истакао је жири.

Жири је сматрао да су „методологија и приступ 
подизању свести о овом селу изузетно добро 
осмишљени“. Такође вредновано је и следеће: 
“Аспекат заштите народног градитељства 
је очигледан, али студија је надмашила ову 
материјалну страну и има улогу подизања 
културног идентитета подручја и обезбеђује 
нове могућности за друштвени и економски 
развој посебно у овом региону. Пројекат треба 
посматрати као изврстан пример утицаја ваљаног 
истраживања и конзервације”.

ЕВРОПСКИ КОНГРЕС О НАСЛЕЂУ У МАДРИДУ
У мају месецу одржан је Европски конгрес о 
наслеђу у Мадриду, у оквиру ккога је организована 
и Свечана церемонија доделе награда Европске 
Уније и Европе Ностре.
Представнице нишког Завода, аутор текста и 
архитекта Ивана Цветковић, присуствовале су 
овом догађају. У оквиру “сајма изузетности” 
представљен је званично награђени пројекат, а 
затим и сам Завод и Србија, на штанду који је био 
обезбеђен за све лауреате и предтсванике земаља 
из којих су добитници. Овај део конгреса одвијао 
се у згради Колеџа архитеката Мадрида, као и 
изложба посвећена јубилеју - “40 година рада 
Хиспаније Ностре”, коју је отворила ЊКВ шпанска 
краљица Летиција, иначе почасни председник ове 
шпанске организације.
Свечаност доделе награда приређена је у театру 
Зарзуела, а домаћини вечери били су: Снешка 
Квадвлих-Михаиловић, маестро Пласидо Доминго 
и  европски комесар за културу, образовање и 
спорт Тибор Наврачић.
На свечаној церемонији су објављена имена 
добитника 7 специјалних признања и Гран-при 
награда, које износе 10.000 еура по пројекту. 
Нишки Завод понео је и то признање и тиме себе 
сврстао у ред најбољих међу најбољима. 
Био је то велики подухват, који је донео изванредне 
резултате и поново изузетно велику пажњу не 
само домаће, већ и европске и светске јавности. 
Име Србије, нашег Завода и Гостуше, као и 
фотографије које су пратиле номинацију обишле 
су свет и публиковане су у најзначајнијим светским 
медијима.
По повратку из Мадрида одржана је конференција 
за медије у просторијама Туристичке организације 
Србије, захваљујући љубазности гђе Весне 
Радосављевић-Раца, а којој је присуствовао и 



Слика 5. Свечана церемонија доделе награда у театару Зарзуела у Мадриду
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Слика 6. Уручење Гран-при награде, Елена Васић-
Петровић, директор нишког Завода и Тибор Наврачић,

европски комесар за културу

Слика 7. Добитници Гран-При награда, домаћини и 
представници Европе Ностре

Слика 8. ЊКВ Летиција и председница Хиспаније Ностре 
на отварању изложбе 

Слика 9. Снешка Квадвлих-Михаиловић, генерални 
секретар Европе Ностре и маесто Пласидо Доминго
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градоначелник Пирота Владан Васић.

ЛОКАЛНА ЦЕРЕМОНИЈА У ПИРОТУ
Како пропозиције Европе Ностре налажу сви 
лауреати су у обавези да организују представљање 
награда у својим земљама. Већ у Мадриду је 
одлучено да се ова свечана церемонија одржи 
у Пироту. Аутор текста и Ивана Цветковић, 
осмислиле су петодневни програм за ову прилику, 
који је реализован у периоду од 27.8.до 31.8.2016.
Први део се односио на организацију Семинара и 
радионица у селу Дојкинци, са посетом Гостуши и 
бројним знаменитостима Пирота и околине. 
Имали смо част да угостимо 30-ак врхунских 
стручњака из земље и окружења (заводи за заштиту 
споменика културе из Ваљева, Краљева, Новог Сада 
и Суботице, Пловдивски Универзитет, Комисија 
за националне споменике БиХ, министарства 
надлежна за пољопривреду и грађевинарство, 
Музеј у Књажевцу и Завод за заштиту природе 
Србије, представници локалне самоуправе), као 
и да са њима поделимо искуства и помогнемо 
Гостуши да све што је планирано постане реално у 
годинама које су пред нама.  Радионице су водиле: 
Данијела Младеновић, Ивана Цветковић, Драгана 
Панић и Милена Милошевић Мицић. Резултати 
радионица представљени су на свечаности.
Дакле, последњи дан је био посвећен свечаном 
представљању награде, а одиграо се у Дому 
културе у Пироту. Велику захвалност овим 
поводом дугујемо градоначелнику Владану 
Васићу и његовом тиму, директору Туристичке 
организације  Братиславу Златкову и директору 
Дома културе Пирот, Мишку Ћирићу, на свесрдној 
помоћи и сарадњи.
На свечаности су, пред више стотина окупљених, 
говорили: Елена Васић Петровић,  директор Завода 
за заштиту споменика културе Ниш, Вишња Кисић, 
генерални секретар Европа Ностра Србија, Ивана 
Цветковић, сарадник Завода за заштиту споменика 
културе Ниш, Владан Васић, градоначелник 
Пирота, Надежда Драмићанин, испред Делегације 
Европске уније у Србији, Весна Марјановић, 
представник српске делегације при Савету Европе 
и Свешка Квадвлих-Михаиловић, генерални 
секретар Европе Ностре, а присуствовали су и ЊЕ 
абасадор Аустралије и конзул Републике Бугарске.
Испред Дома културе, на централном градском 
тргу, постављена је изложба “Старопланинско 
село Гостуша”, а наши сарадници из “Архимедија 

Слика 10. Учесници семинара у Гостуши
фотографија: Марина Миливојевић

Слика 11. Изложба на централном тргу у Пироту, 
фотографија: Александар Ћирић

Слика 12. Трофеј и Гран-при признање,
фотографија: Саша Милутиновић-Летећи

Слика 13. Учесници свечаности у Дому културе у Пироту, 
фотографија: Александар Ћирић
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групе” Електронског факултета Универзитета 
у Нишу употпунили су представљање Гостуше 
мултимедијалном презентацијом у холу Дома 
културе.

ЗАВРШНА МАНИФЕСТАЦИЈА У НИШУ
У галерији “Србија” у Нишу 11.10.2016 године одржана 
је Завршна манифестација поводом јубилеја завода 
- “50 година рада” и представљања “Прве европске 
награде за Србију”. Представљена је употпуњена 
изложба “Старопланинско село Гостуша”, којој су 
придодате изванредне фотографије Александра 
Ћирића, које су употпуниле целокупну причу о 
награди и који је у току целе године учествовао у 
нашим активностима. Такође, тим са Електронског 
факултета је у сарадњи са аутором изложбе 
приказао наше фотографије на пројекцијама 
великог фомата у једном делу галерије. Изложбу је 
отворио градоначелник Ниша Дарко Булатовић, а 
самом овом свечаном чину претходила је дебата 
на тему “Колико нам је важно наслеђе?”на којој 
су говорили: Урош Парлић, директор турстичке 
организације Ниша, др Алесандар Милојковић 
са Грађевинско-архитектонског факултета 
Универзитета у Нишу, Никола Лечић, градски 
урбаниста у Нишу, Владимир Ђорђевић, редитељ 
из Медија и реформ центра из Ниша, Бора 
Димитријевић, археолог, испред Народног музеја 
Зајечар и Милена Милошевић Мицић, директор 
Завичајног музеја у Књажевцу.
Награђени пројекат и извештај под називом 
“Културно наслеђе је важно за Европу”, који је 
припремила Европа Ностра у сарадњи својим 
партнерима, представила је ауторка текста, а 
годину јубилеја Завода у уводном делу, Ивана 
Цветковић.

Слика 14. Завршна манифестација у галерији “Србија “ у  
Нишу, фотографија: Саша Милутиновић-Летећи

*Додела „Награде Европске Уније и Европе 
Ностре за културно наслеђе“ (European Union 

Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards) 
је покренута од стране Европске комисије 2002.
године и од тада је организује Европа Ностра. 
Она слави и промовише најбоља достигнућа из 
области конзервације наслеђа, истраживања, 
управљања, волонтериѕма, образовања и 
комуникација. На овај начин, она доприноси 

снажнијем признању значаја култрног наслеђа 
као стратешког ресурса за европску економију 
и заједницу. Награда је подржана кроз програм 

Креативна Европа Европске Уније.
* The European Union Prize for Cultural Heritage / 

Europa Nostra Awards was launched by the Europe-
an Commission in 2002 and has been run by Europa 
Nostra ever since. It celebrates and promotes best 

practices related to heritage conservation, research, 
management, voluntarism, education and communi-
cation. In this way, it contributes to a stronger public 

recognition of cultural heritage as a strategic resource 
for Europe’s economy and society. The Prize is sup-
ported by the Creative Europe programme of the 

European Union.  

**Европа Ностра је пан-европска невладина 
организација, подржана од стране широке мреже 

јавних институција, приватних компанија и 
индивидуалаца. Обухвата 40 земаља Европе 
и представља “глас цивилног друштва”,  а 
посвећена је чувању и промоцији европског 

културног и природног наслеђа.
**Europa Nostra is the pan-European federation of 

heritage NGOs which is also supported by a wide net-
work of public bodies, private companies and individ-

uals. Covering 40 countries in Europe, the organisation 
is the voice of civil society committed to safeguarding 
and promoting Europe’s cultural and natural heritage.

***Креативна Европа је нови програм ЕУ који 
подржава културни и креативни сектор, 

помажући им да повећају свој учинак у повећању 
запослености економском расту.

***Creative Europe is the new EU programme to sup-
port the cultural and creative sectors, enabling them 

to increase their contribution to jobs and growth.

*
Информације о награђеном пројекту

 Information on the Awarded Project
www.fondar.rs

(Студија заштите села Гостуша у електронском 
облику може се преузети бесплатно са исте 

странице/Conservation Study of the Village Gostuša 
can be downloaded from the same website for free)

**
Партнер Завода за заштиту споменика културе 
Ниш у организацији догађаја поводом прославе 

награде
“ФОНДАЦИЈА АРХИТЕКТА АЛЕКСАНДАР 

РАДОВИЋ”
Partner of the institute for Cultural Heritage Preser-
vation in the organisation of the Awards Ceremony
ARCHITECT ALEKSANDAR RADOVIĆ FOUNDATION
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Слика 6. Чирак - свећњак, прилог Јосифа Мијалковића, 
казанџије из Пирота,  документација Завичајног 

музеја Књажевац, 
фотографија: Саша Милутиновић-Летећи
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О ХРАМУ РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
У СЕЛУ ГАБРОВНИЦА КОД КЊАЖЕВЦА

Милена Милошевић Мицић

ABOUT THE CHURCH OF THE NATIVITY OF BLESSED VIRGIN MARY 
IN VILLAGE GABROVNICA NEAR KNJAŽEVAC

Milena Milošević Micić

Abstract: This paper is a result of the research fi eld work, implemented in previous years in the municipality of  
Knjazevac, in order to study and determine the conservation status of offi  cial religious buildings built in the pe-
riod from the early XIX to the mid XX century, with the aim to draw attention to the abandoned and forgotten 
temple of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in the village Gabrovnica. The church was built in 1870. and it 
is made of local stone called “bigar”, as simple, traditiona singl-nave building. It is believed that the church was 
built on the site of older religious building from the XIV century. The church is relatively well preserved but its se-
curity is threatened by the “treasure hunters”. This paper aims to draw the attention of experts and the general 
public to the great importance of religious buildings preservation in villages all over Serbia as an important part 
of the national cultural and spiritual heritage.  Since majority of these churches has not been previously scientif-
ically described and published, presentation of the current state can be understood as a fi rst step towards the 
preservation of the sacred cultural heritage of the XIX century in Eastern Serbia.

Key words: church, sacral topography, the Nativity of the Blessed Virgin Mary, Gabrovnica, Knjaževac.

Aпстракт: Рад представља резултат теренског истраживања реализованог претходних година на 
територији општине Књажевац у циљу проучавања, али и утврђивања стања очуваности официјелних 
сакралних објеката подигнутих у пероду од почетка XIX до средине XX века, а са циљем да укаже на 
значај готово напуштеног и заборављеног храма Рођења пресвете Богородице у селу Габровница. 
Црква је подигнута 1870. године од локалног притесаног камена - бигра, као једноставна једнобродна 
грађевина. Верује се да јеизграђена на месту старијег сакралног обејкта из XIV века. Црква је релативно  
добро очувана, али је са друге стране под сталном претњом тaкозваних „трагача за благом“. Овај рад 
има за циљ да скрене пажњу стручњака и шире јавности на значај очувања верских објеката у селима 
широм Србије као важног дела националног културног и духовног наслеђа. Како већина ових цркава 
није научно протумачена и публикована, приказ затеченог стања јесте први корак ка очувању сакралног 
културног наслеђа XIX  века у источној Србији.

Кључне речи: црква, сакрална топографија, Рођење пресвете Богородице, Габровница, Књажевац.

КЊАЖЕВАЦ И ОКОЛИНА  ГЕОГРАФСКИ 
ПОЛОЖАЈ И АНТРОПОГЕОГРАФСКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ
Књажевачка општина налази се у југоисточном 
делу Тимочке крајине и припада Зајечарском 
округу. Обухвата сливове Трговишког, Сврљишког 

и Белог Тимока, а окружују је бројни планински 
масиви. Са истока су то обронци Старе планине, 
са југозападне стране Јаловика и Тресибабе, са 
запада висови Слемена и Крстаца, а са севера 
обронци Тупижнице (Влаховић, 1999). Књажевац 
је по територији коју обухвата, четврта општина по 
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слика 1. Црква Рођења пресвете Богородице у селу 
Габровница, документација Завичајног музеја 

Књажевац, фотографија: Саша Милутиновић-Летећи

величини у Републици Србији. Простор од 1.202 км² 
чине три антопогеографске целине Тимок, Заглавaк 
и Буџак са 85 села, односно 86 насеља са градом 
(Живковић, 1985). На овом простoру евидентиран 
је велики број археолошких локалитета, културно-
историјских споменика, сакралних и верских 
објеката као и објеката народног градитељства из 
различитих периода од праисторије, преко антике 
и византијског периода, средњег века, времена 
турске владавине до споменика из новијег доба 
(Петровић и Јовановић, 1997). Лоша демографска 
слика (Мартиновић и Шантић, 2006) и стално 
смањење броја становника као и лоша економска 
ситуација на овим просторима, нарочито у 
селима Заглавка и Буџака, убрзавају процес 
нестајања драгоцених елемената материјалног и 
нематеријалног наслеђа књажевачког краја. 
Одлазак становништва из сеоских насеља 
и постепено гашење појединих1 са једне, и 
свакодневне потребе људи са друге стране, 
доводе до нужних промена на самим објектима. 
Услед недовољног присуства стручњака на 
терену примећен је читав низ крајње негативних, 
непримерених радњи и нестручних интервенција 
које додатно угрожавају опстанак културног али и 
природног наслеђа.  
Изузетан значај за проучавање историје 
књажевачког краја свакако чине и сакрални објекти 
због чега је неопходно благовремено реаговати 
у циљу прикупљања веродостојних података и 
спречавања убрзаног пропадања и девастације 
културних добара. 

СТАЊЕ НА ТЕРЕНУ
На територији општине Књажевац, у склопу 
Тимочке и Нишке епархије, налази се двадесет 
и седам цркава подигнутих од 1835. до данас2. 
Сакрални објекти представљају важан део културне 
баштине као носиоци духовности, културе и 
националног идентитета. Овај рад настао је као 
резултат рекогносцирања и снимања затеченог 
стања на терену у оквиру вишегодишњег научно-
истраживачког пројекта под називом „Сакрална 
топографија Књажевца и околине“ (Милошевић 
Мицић, 2011) који је Завичајни музеј Књажевац 
реализовао у сарадњи са Одељењем за историју 
уметности Филозофског факултета у Београду, 
уз финансијску подршку Министарства културе и 
информисања Републике Србије и СО Књажевац 
на територији Буџака, а који се од 2010. године 
спроводи на целокупној територији општине 
Књажевац у сарадњи са надлежним Заводом за 
заштиту споменика културе у Нишу и надлежним 
свештеницима на локалу. Све активности у циљу 
проучавања и документовања стања сакралних 
објекaта реализоване су уз сагласност Тимочке и 
Нишке епархије. 
Реализација пројекта омогућила је реално 
сагледавање стања сакралних споменика у селима 
књажевачке општине, пружила је драгоцене 
податке о њиховом значају и степену угрожености, 
допринела је даљој заштити и одрживој употреби 
културног наслеђа, његовој популаризациjи 
и промоциjи, сарадњи и умрежавању научно-
образовних и културних установа и омогућила 
представљање нових научних резултата.

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ГАБРОВНИЦЕ
Село Габровница налази се на обронцима Старе 
планине, у долини Габровничке реке у области 
Буџака (Пантелић, Н. 1974). Буџак је трећа по 
величини антопогеографска целина у саставу 
општине Књажевац, а Габровница је једно од 14 
насеља ове области. Габровница је од Књажевца 
удаљена 27 км, а налази се на 2 километра источно 
од магистралног пута Пирот – Књажевац - Зајечар. 
Село је разбијеног типа и има више засеока. Налази 
се на надморској висини од 790 метара. Становници 
села су Срби, а других народности нема. Према 
предању насеље је постојало још из времена 
Римљана који су на простору Старе планине имали 

1 Репушница је прво село које 1998. године остало без становника. Налази се на српско-

буграској граници у области Заглавка. О томе више: Велојић, М. у: Репушница-село 

којег више нема, Српско географско друштво, Београд / Завичајно друштво Тимочана 

– Торлака, Минићево, 2000. 2 Документација Одељења за историју уметности Завичајног музеја Књажевац.
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Слика 2. Натписно поље на западној фасади цркве,  
документација Завичајног музеја Књажевац, 
фотографија: Саша Милутиновић-Летећи

Слика 3. Натпис на иконостасу,  документација 
Завичајног музеја Књажевац, 

фотографија: Саша Милутиновић-Летећи

руднике и топионице. Први помен Габровнице 
потиче из турских пописа из 1666. године када 
се помиње као насеље са 22 немуслиманских 
домаћинстава (Велојић, 2003. а). Село је ослобођено 
од Турака 1878. године. У литератури је забележен 
податак да је црква „озидана 1878. године и 
посвећена Рођењу Св. Богородице“ (Велојић, 2003; 
Лилић, 2002.), док је снимање на терену дало неке 
другачије податке. Заветине у селу су Ђурђевдан, 
Св. Ранђел, Благовести и мала Богородица – Мала 
Госпојина. 60-их се отвара рудник уранијума који је 
у кратком периоду затворен из политичких разлога 
(Милановић, 1960; Велојић и Радовановић, 2003). 
Парохију габровничку чине села Габровница 
и Татрасница на периферији среза Заглавског. 
Парохија је некада припадала Нишкој епархији док 
је данас под управом Тимочке епархије. Малу и 
стару цркву опслуживало је у прошлости братство 
манастира Св. Тројица. Једна од легенди која се 
везује за ову цркву каже да је црква, попут цркве 
Св. Богородице у Доњој Каменици и манастира Св. 
Онуфрија код водопада Бигар, настала у XIV веку и 
да је касније обновљена (Слика 1).

О НАСТАНКУ ЦРКВЕ
Црква Рођења пресвете Богородице подигнута 
је 1870. године, о чему сведочи и натпис на левој 
страни иконостаса. Антиминс у цркви освећен 
је 1899. године од стране епископа тимочког 
Мелентија у Манастиру Суводол.
Црква је подигнута на уздигнутом платоу са десне 
стране некадашњег рудника уранијума. У односу 
на ниже постављени стамбени објекат и руднички 

комплекс црква има доминантну позицију, али је у 
односу на прилаз са главног друма који води кроз 
село на реалтивно неприступачном и скривеном 
месту. 
Црква је једноставна једнобродна подужна 
грађевина засведена полукружним сводом, 
са кровом на две воде, покривена црепом. 
Изграђена је од локалног притесаног камена – 
бигра у комбинацији са опеком. Омалтерисана је 
и обојена у бело и споља и унутра. На појединим 
местима, услед оштећења још увек се виде трагови 
украсних бојених трака. Објекат је дугачак 6 а 
широк 4 метра, док је висина свода 4,8 метара. 
На источној страни цркве налази се полукружна 
апсида, нешто нижа и ужа у односу на кровни 
покривач и брод цркве. На апсиди се јасно види 
стари слој каменог кровног покривача  али и 
трагови насумичног копања „трагача за скривеним 
благом“. Са југоисточне стране апсиде налази се 
камени надгробни споменик Николе Стојановића, 
бившег трговца из 1889. године који је подигао 
Станко Николин, трговац. Северно од цркве налази 
се кула звонара, у доњем делу зидана у бондруку 
а у горњем са слободном дрвеном конструкцијом. 
Лево од цркве налази се и урушен свештенички 
дом3. Са источне стране, одмах изнад цркве, налази 
се сеоско гробље (Слика 2). 
На западној фасади, десно од улазних врата, 
једноставно декорисаних дуборезом у виду 
ромбоидних испупчених поља обојених у плаво, 
налази се камено поље са урезаним натписом. 
Веома оштећена представа Рођења Пресвете 
Богородице изведене у фреско техници налази 
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Слика 4. Иконостас цркве у Габровници, документација 
Завичајног музеја Књажевац, 

фотографија: Саша Милутиновић-Летећи

се у лунети изнад врата, а распознаје се и остатак 
живописа у виду декоративних трака тамно-плаве 
боје. Нешто више, са обе стране лунете, налазе се 
два квадратна прозорска отвора као и неколико 
плитких лучно засведених слепих прозора. На 
западној фасади доминира масиван слепи лук, који 
је у целости наткриљује. На северној страни је један 
мањи бочни улаз. У зони испод крова, дуж бочних 
зидова, пружа се низ плитких, лучно засведених 
слепих прозора. На јужној страни налазе се још 
два мања готово квадратна прозорска отвора. Под 
цркве покривен је дрвеним даскама (Слика 3).
Иконостас је израђен 1870. године. Рад је зографа 
Павла Стојановича и Васила Кртича из Дебра, о 
чему сведочи натпис на северној страни, изнад 
бочних двери. На иконостасу поред царских двери 
постоје још само северне бочне двери. Богата 
декорација, изведена је на светло плавој или окер 
позадини, тамно плавим и јарким бојама, техником 
јајчане темпере. На појединим деловима јављају се 
флорални и различити геометријски мотиви који 
имитирају дуборез (Слика 4).
Иконостас, иначе невеликих димензија може 
се поделити на три зоне. У најнижој зони 
представљене су сцене рајског врта, стварање 
Еве, Прародитељског греха. Овој нижој зони 
припадају и царске двери, које су подељене 
на по три поља. У најнижем пољу приказани су 
у паровима: Свети Атанасије Велики и Свети 
Јован Златоуст, Свети Василије Велики и Свети 
Григорије Богослов. У централном делу царских 
двери је сцена Благовести, а у највишој зони су 
старозаветни пророци цар Давид и цар Соломон. 
У зони престоних икона налази се допојасна 
представа Светог Арханђела Михаила на северним 

дверима. До њега је икона Богородице са Христом, 
а затим следе представе Исуса Христа, Светог 
Јована Крститеља и Светог Николе. Вишој зони 
припада апостолски ред са дванаест икона светих 
апостола и четворице јевађелиста: Вартоломеја, 
Јакова, Андреја, Марка, Павла, Јована, Петра, 
Матеја, Симона, Луке, Филипа и Тома међу којима 
централно место заузима икона Исуса Христа. У 
највишој зони налази се Распеће са насликаним 
симболима јеванђелиста на крајевима крста, 
окружено инструментима страдања Христових, 
копљем и штапом са сунђером - губом. Испод 
Распећа налази се Адамова лобања, а око ње се 
пружају дугорепи змајеви, а иза њих су представе 
Месеца и Сунца. У олтарској апсиди се поред 
камене часне трпезе налазе и две мање нише, 
проскомидија и ђаконикон од којих се у једној 
назиру трагови старијег слоја живописа (Слика 5).
Од богослужбених предмета у цркви се налази 
барјак са представом Рођења Пресвете Богородице 
и Светог Арханђела Гаврила, путир и кутија за 
причешће, венчала, дискос, кандило, воздух и 
звездица, комплет за причешће, петохлебница, 
Јеванђеље московско из 1898. године, раније 
поменути антиминс и чирак од метала прилог 
Јосифа Мијалковића, казанџије из Пирота (Слика 
6).
Занимљиво је поменути да је релативно близу цркве 
у атару села Габровница пронађен за сада једини 
пример праисторијског пећинског сликарства у 
Србији. Реч је о неколико различитих представа 
(коња са јахачем, неправилних круогова и сл.) 
изведених црном бојом налик гарежи. Временски 
се везује за крај бронзаног и почетак гвозденог 
доба (Петорић, П. Јовановић, С. 1997) (Слика 7).

ЗАКЉУЧАК
Спроведена истраживања у току послењих шест 
година омогућила су нам увид у стање на терену 
и указала на велике проблеме не само у области 
заштите културних добара већ и у целом друштву. 
Смањење броја становника у селима у околини 
Књажевца свакако неповољно утиче на очување 
и одржавање сакралних, али и других обејката и 
споменика културе. 
Цркве Рођења пресвете Богородице у Габровници 
из 1870. године представља једну од 
најзанимљивијих црква на територији Заглавка и 

2 Документација Одељења за историју уметности Завичајног музеја Књажевац.
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Слика 5. Прародитељски грех и представа рајског врта 
– детаљ са иконостаса,  документација Завичајног 

музеја Књажевац, 
фотографија: Саша Милутиновић-Летећи

Слика 7. Споменик Николе Стојановића, трговца 
из 1889. годинедокументација Завичајног музеја 

Књажевац, фотографија: Саша Милутиновић-Летећи

готово сигурно једну од последњих подигнутих од 
бигра. Начин и техника зидања, димензије објекта, 
иконостас који је урађен  од стране сликара зографа 
трагови су традиционалне културе и свакако су 
вредносни елементи овог сакралног објекта. 
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КУПАТИЛО У ЈЕВРЕЈСКОЈ МАХАЛИ У ПИРОТУ

Сашка Велкова, Мила Панајотовић, Ивана Цветковић, Тони Чершков

THE BATH IN JEWISH QUARTER IN PIROT 

Saška Velkova, Mila Panajotović, Ivana Cvetković, Toni Čerškov

Abstract: Pirot had very interesting past and its socio-economic transformation and oscillations in progress and 
stumbling represent an inexhaustible source for studying the history of the town for many researchers. Posi-
tioned at the gate between the East and the West, Pirot has always hosted various nations. Those who came to 
Pirot were given the opportunity to start a new life, and those who hosted them, the opportunity to learn about 
a new culture and a new, perhaps, more productive view of the world and life.
The article aims to contribute to the disclosure of the bath historical origin, which until now was known as the 
Jewish bath - Mikve, but also to present the results of the research and information that were obtained, and to 
explain the results of architectural research carried out during 2015.It further explains the architectural charac-
teristics of the building, its structural system, the materials used for construction and fi nishings, underfl oor and 
wall heating, method of storage,water heating and distribution. We have also shownthe historical and geograph-
ical context in which the bath was built and functioned, the manner of its use and how it was destroyed.

Key words: old bath, protection, historic building.

Aпстракт: Пирот спада у градове занимљиве прошлости, чија друштвено-економска трансформација и 
периодична осцилација напретка и посртања представља неисцрпан извор за проучавање историје града 
многим истраживачима. Постављен на капији Истока и Запада, Пирот је одувек био домаћин различитим 
народима. Они који су долазили у Пирот добијали су прилику да започну један нови живот, а они који су 
их дочекивали, могућност да упознају једну нову културу и неке нове, можда, продуктивније погледе на 
свет и живот. 
Рад има за циљ да да допринос разоткривању порекла купатила које до сада било познато под називом 
Микве-јеврејско купатило, да прикаже резултате истраживања и податке до којих се дошло, као и 
резултате теренских архитектонских истраживања која су спроведена током 2015. године. Даље, 
објашњава архитектонске карактеристике објекта, његов конструктивни склоп, материјале градње и 
завршне обраде, системе подног и зидног грејања, начин складиштења, загревања и диастрибуирања 
воде. Приказан је историјски и просторни оквир у коме је купатило настало и живело, начин коришћења 
и како је страдало.

Кључне речи: старо купатило, заштита, историјска грађевина.

УВОД
Град Пирот данас представља гравитациони 
центар пиротског регионалног простора. Налази 
се у југоисточној Србији, на 70km од Ниша и 
30km од државне границе са Бугарском, на траси 
међународног коридора Е80. У прошлости, као 

и данас, опсег територијалног утицаја Пирота 
био је одређен првенствено гравитационом 
снагом Ниша, Софије и других центара. Ниш је по 
забелешкама Евлије Челебија 1660. године имао 
„свега двестотнине дућана“, Пирот исто толико, 
док је економска снага Софије била нешто јача 
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(Челебија, 1957). Број становника је био релативно 
сличан у Нишу, Софији и Пироту. Пред крај турске 
владавине Ниш је имао око 18.000, Пирот око 9.500 
и Софија око 21.000 становника (Ћирић, 1971).
Након ослобођења 1877. године и формирања 
нове границе, територијални утицај Пирота се 
знатно изменио, пошто се нашао унутар граница 
мале и привредно недовољно развијене Србије, а 
границом је прекинута комуникација са знатним 
деловима територије – Горњи Висок, Цариброд, 
Трн и Годеч, чиме је Пирот постао забачено место 
у близини границе. 
Културно наслеђе Пирота представља јединствену 
културну вредност јер се кроз њега види друштвени, 
културни и цивилизацијски развој града. Његова 
вредност је условљена временом трајања, 
развојем окружења у смислу промене начина 
живота других народа. Кроз Пирот су пролазили 
и у њему своје материјалне трагове оставили 
многи народи. Староварошка урбана структура 
Пирота, коју и данас можемо да сагледамо, 
настала је у периоду од 1840. године до краја XIX 
века. Основна карактеристика његове урбане 
структуре је подељеност на две потпуно независне 
просторне целине, Пазар и Тијабару, између којих 
протиче река Нишава (Васић Петровић, 2010). 
После ослобођења 1878. године, израђена су два 
регулациона плана, најпре за Пазар, а затим и за 
Тијабару. Реализација ових планова подразумевала 
је проширење постојећих улица, њихово 
исправљање и пробијање постојећих стамбених 
блокова уз неминовно рушење одређеног броја 
грађевина (Васић Петровић, 2010). Рушењем 
затечених, изградњом нових или преправком и 
прилагођавањем постојећих грађевина јављају се 
забуне или погрешне интерпретације истих. Такав 
је случај и са, данас омањом грађевином у делу 
града у којем су до 1943. године живели Јевреји, 
за коју се користи назив Јеврејско купатило-микве. 
Иако у самом центру града, ова грађевина и њени 
историјски слојеви нису до краја били испитани. 

ИСТОРИЈСКИ И ИСТОРИОГРАФСКИ 
ПОДАЦИ
Јеврејска махала била је формирана дуж 
некадашње Улице Светозара Марковића, а данас 
Јеврејске улице (Ћирић, 1969). Први сачувани запис 
о постојању Јевреја у Пироту је од 4.јуна 1596, а ради 
се о судском протоколу јеврејског суда из Видина. 
За функционисање јеврејске заједнице од велике 

важности су били верски објекти. Један од таквих 
примарних објеката јесте обредно купатило-
микве, јер према јеврејским прописима оно је 
први објекат који се гради у новој заједници и има 
далеко већи значај од изградње синагоге. Микве 
представља простор испуњен чистом водом која 
треба да омогући да се ритуално нечиста особа, 
зароњавањем у ту чисту воду, ритуално очисти. 
Рабини су наглашавали да се за микве користи само 
она вода која претходно није била ни у каквом суду 
(Радовановић, Михаиловић, 1998).
„На први поглед микве личи на мали базен за 
пливање, директно укопан у земљу. Минимална 
количина воде у базену је око 900 литара. Вода 
је обично до висине груди, док је микве довољно 
велико да у њега комотно може да стане неколико 
људи. Ради лакшег приступа постоје степенице 
које се спуштају у воду микве. На једном зиду базена, 
непосредно испод површине воде, налази се мала 
рупа, односно отвор. Насупрот њему је покретни 
поклопац који покрива мали одвојени базен испуњен 
кишницом. Овај базен се пуни кишницом искључиво 
природним путем а под одређеним условима се 
може користити изворска вода или отопљени 
снег.“ 
Данас купатило у јеврејској махали у Пироту 
у Улици јеврејској, представља евидентирано 
културно добро у документацији Завода за 
заштиту споменика културе Ниш, евиденциони 
лист бр. 1/2014 од 19.12.2014. године. Налази се у 
близини централног градског трга, у блоку који је 
оивичен Улицама српских владара, Лава Толстоја, 
јеврејском и војводе Степе, са којом је повезан 
пролазом кроз зграду у Ул. српских владара бр. 30. 
На основу архивске документације, Катастра 
непокретности Пирот (бугарски карнет бр. 249 
и бр. 250 из 1944. године и скица премера из 
1953. године број 184) могуће је закључити неке 
појединости о историјским променама овог краја. 
На простору јеврејске махале, на парцели на којој 
се данас налази Зграда поште била је уцртана 
грађевина са обележеном Давидовом звездом, 
која представља некадашњу Синагогу, а сама 
катастарска парцела уписана је као власништво 
Савеза јеврејске вероисповести (Слика 1).
Такозвано јеврејско купатило налазило се на 
плацу некадашњег Мустафа-агиног конака, кога је 
касније откупио Аранђел Јовановић-Трнски. Овај 
плац се простирао на површини од скоро једног 
хектара, од данашње кафане „Србија“ до улице 
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Лава Толстоја и Јеврејске, заузимајући читав кварт. 
Осим главног објекта, конака, у дворишту су се 
налазили и следећи објекти: мали конак, амбар за 
жито и кукуруз, две штале за коње, шупа за смештај 
кола и алата, хамам, бунар са каменим коритом и 
леденица. Улази у велико двориште конака били су 
из главне улице (Ћирић, 1971). Уз наведени хамам 
налазио се још један бунар чија се вода загревала 
за његове потребе. Фотије Станојевић пише да се из 
приземља конака малим ходником ишло у хамам 
који је био сав од белог мермера, без каде, са три 
мала камена корита и тушем (Станојевић, 1996). 
Прљава вода се одводила укопаним земљаним 
цевима, што је и потврђено налазима откривеним, 
приликом постављања водоводне мреже у 
Јеврејској улици 1964. године, када су на дубини од 
1,30м пронађене земљане цеви старог водовода 
који се пружао целом дужином улице. Паралелно 
са цевима откопан је и дебео зид од бигра, а на 
саставу Улица Војводе Степе и Јеврејске пронађени 
су остаци свода моста (Ћирић, 1965). Турци су 
системом земљаних цеви спровели воду кроз 
главне улице у Пироту, помоћу којих су се водом 
напајала купатила, шадрвани и велики број чесама. 
Такође су копали и велики број бунара, тако да је 
скоро свако турско двориште имало свој бунар 
(Велков, Панајотовић 2012).
Према наведеним описима и карактеристикама 
сматрамо да су данашњи остаци рушевине 
познати као јеврејско купатило, заправо остаци 
некадашњег турског купатила - хамама, који 
је припадао Мустафа-агином конаку. Није нам 
познато да ли је хамам у целости страдао у пожару 
1885. године, када је изгорео и сам конак, али су 
његови остаци били видљиви и тридесетих година 

прошлог века (Живановић, 1933). Такође непознато 
је и да ли су купатило користили Јевреји за своје 
потребе, с обзиром да су у неким варошима и 
Јевреји и Турци користили иста купатила и могуће 
је да су Јевреји за своје потребе прилагодили исто. 
Веома су интересантни подаци који су везани за 
постојање још једног јеврејског купатила у Пироту. 
Наиме, испитаници1 се сећају мањег објекта у 
дворишту синагоге („у виду шупе“), а исти податак 
даје и Жени Лебл „У дворишту Кала налазило се 
мало ритуално купатило - Микве“ (Лебл, 2015). 
Није нам познато да ли је то иста просторија у 
којој се обављало ритуално купање мртваца, а које 
такође помиње Жени Лебл да се налазила у оквиру 
дворишта синагоге (Лебл, 2015). Присуство овог 
купатила можемо наћи и на поменутој катастарској 
карти коју су урадили Бугари 1943. године на 
којој се види да је комплекс јеврејских зграда, 
одвојен зидовима од осталих зграда, постојао иза 
данашње зграде поште и прилично је удаљен од 
данашње зграде познате као Јеврејско купатило. 
Главни улаз у овај комплекс био је из улице Војводе 
Степе. Уз купатило су се налазиле и чесме, којих је 
судећи према катастарској карти било три с једне 
стране и две с друге стране зида, а у дворишту је 
испред купатила постојао и ђерам. У Записнику из 
1958. године осим зграде синагоге и рабинове куће 
помињу се дворишне зграде и шупа у „доста лошем 
стању“ од мешовитог материјала покривене 
ћерамидом. Ова грађевина је изграђена када и 
остале зграде око синагоге, у првој половини XX 
века, а срушена 1958. године.

ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ
Купатило карактеристично по свом архитектонском 
склопу било је потпуно несагледиво, због бројних 
привремених, монтажних конструкције и објеката 
који су се налазили у његовој непосредној близини. 
Музеј Понишавља и општина Пирот су, током 
2013. године, предузели кораке да се оно најпре 
наткрије, а затим су, током 2014. године, уклоњени 
објекти који су га заклањали и наслањали се на 
њега, чиме је омогућен приступ објекту. 
У оквиру пројекта финансираног преко 
Министарства културе и информисања РС, а који је 
водио нишки Завод, у периоду од 19. до 24. октобра 

Слика 1. Скица премера (бр. 184) из 1953. године, са 
позицијама синагоге и купатила, документација: 
Служба за катастар непокретности Пирот

1 Костић Мирољуб (1931); Бане Радовановић (1938) прича како је често пролазио поред 

овог купатила јер му је рабин овдашњи давао кључ од синагоге да ујутру гаси светло у 

њој. Он каже да је то купатило било у шупи, као и да су Јевреји имали своје просторије у 

истом дворишту у којима су се окупљали у слободно време.
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2015. године обављено је чишћење простора на 
к.п. 2097, К.О. Пирот-град, на месту где се налазе 
остаци предметног објекта. Дефинисани су зидови 
две просторије у темељима, северно од очуваног 
дела објекта, односно тзв.централне просторије. 
Њихови подови израђени су од већих камених 
плоча као и делова поломљених мермерних плоча и 
пуних опека димензија 25х12х6,5цм и представљају 
касније фазе градње. Неке од мермерних сполија 
које су коришћене за поплочавање у примарној 
употреби су биле зидне облоге на делу чесама, 
вероватно у централној просторији (Слика 2). 
Темељи зидова рађени су од ломљеног камена 
и плоча променљивих димензија(од 30 до 60 
цм). Зидови су рађени су од пуних опека дим 
30х15х6,5цм, у два реда, тако да је дебљина зида 
30 цм. Приликом ископа око неких делова зидова 
са унутрашње стране откривени су слојеви који 
указују на велики пожар, који је у једном тренутку 
захватио овај објекат. Како су се трагови пожара 
појавили испод констатованих подова намеће 
се логичан закључак да је објекат највероватније 
био обновљен непосредно после њега, а да су за 
поплочавање највећим делом коришћене камене 
плоче претходних подова као и затечени материјал 
- мермерне плоче са зидних облога и пуна опека 
(Слика 3).
Просторија I северно од централне просторије била 
је димензија 6,92х3.92м и вероватно  је могла бити 
коришћена као простор за одлагање гардеробе. 
Северни зид био је у угловима фланкиран са по 
два стуба, највероватније дрвена с обзиром да 
су приликом чишћења овог зида откривене две 
камене стопе - ћулсије за стубове. Западно уз ову 
просторију позиционирана је још једна просторија 
димензија 5,43 х 4,33м, која је могла имати сличну 
функцију као и просторија  I. Њихово темељење 
урађено је након пожара тако да не знамо да ли су 
постојале и у изворном облику. 
Са спољне стране западног зида централне 
просторије у нивоу дна спољњег ложишта 
откривено је поплочање од облутака по угледу 

на калдрму. Претпоставља се да је истражени 
простор имао нижу коту пода од калдрме од 
самог почетка коришћења објекта, а у сврху бољег 
функционисања ложишта. На истом зиду са спољне 
стране уграђена је ниша у облику лавабоа у коју 
се уливала вода за потребе резервоара унутар 
купатила. Уз севепозападни угао са спољне стране 
откривен је систем канализације са керамичким 
цевима за одвод отпадних вода (Слика 4).
Унутар габарита ових просторија нисмо уочили 
специфичну ритуалну каду за микве која би морала 
да буде обавезни део објекта ако се ради о  
јеврејском купатилу. У сваком случају централна 
просторија представља купатило из турског 
времена каква су поседовали богатији појединци. 
Оно је могло бити у употреби и у време када је у 
овом делу града становала јеврејска популација, 
али не обавезно и као ритуално.

АРХИТЕКТОНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ГРАЂЕВИНЕ
Спољашње димензије централне просторије 
купатила у Јеврејској махали и уједно једине 
очуване, износе 3,57х3,99m, а грађена је у зиданом 
систему, од опеке. Дебљине зидова су различите 
због захтева које је овакав тип објекта требало 
да задовољи. Североисточни зид предње је 
дебљине 41cm, бочни зидови су дебљине 52cm, 
јер су садржали и систем канала зидног грејања, 
док је југоисточни зид дебљине 94cm, пошто су 
у оквиру ове масе интегрисани и резервоари за 

Слика 2. Темељни остаци просторија северозападно од 
централног објекта; поплочање подова са мермерним 

сполијама, фотографија: Т.Чершков, 2015

Слика 3. Трагови пожара испод подног поплочања, фотографија: Т.Чершков, 2015
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воду. Грађевина је покривена куполом од опеке, са 
тромпама у угловима, која  садржи осам кружних 
отвора на врху за пролаз водене паре (Слика 5). На 
северозападној фасади налази се засведени отвор 
за улазна врата, димезија 64х189cm, као и два 
засведена отвора за прозоре димензија 36х64cm. 
Уочава се да су прозори били већих димензија 
(36х91cm), али су у неком тренутку претрпели 
преправке, пажљиво су зазидани и завршно 
обрађени малтером.
Евидентно је објекат грађен наменски као купатило, 
и поседује карактеристични систем за подно и 
зидно грејање, са ложиштем и резервоарима за 
хладну и топлу воду, која се дистрибуирала даље 
ка точећим местима.
Систем подног грејања представља класични 
систем са хипокаустима, и састоји се од, опеком 
озиданих стубића, постављених на одређеном 
размаку, висине 60cm. Преко стубића постављене 
су неправилне камене плоче, од цепаног камена 

заливене слојем водонепропусне малтерне 
подлоге, преко које је могуће уочити још један слој 
малтера у који су постављене правилно обрађене 
беле мермерне плоче дебљине 4cm, различитих 
димензија. Шупљина хипокауста била је испуњена 
нагомиланим земљом и другим грађевинским 
елементима, па ће се тек његовим накнадним 
чишћењем утврдити тачан положај свих зиданих 
стубића од опеке (Слика 6).
Систем зидног грејања изведен је у оквиру дебљине 
зидне масе и састоји се од отвора (канала) у зидним 
масама североисточног и југозападног зида, лево и 
десно од ниша у зиду. У отворима зидног грејања 
на одеђеном растојању узидане су опеке димензија 
6х12cm, које из масе зида излазе за 18cm. Опеке 
су постављене у „цик-цак“ са хоризонталним 
растојањем између 20-22cm и вертикалним од око 
15сm. Ове опеке представљају носаче за опекарске 
плочице димензија 23x13cm, 14x13cm и 8x13cm  и 
дебљине 3cm, које су постављане преко отвора, 
а на које је даље, класичним техникама, малтер 
директно наношен са свим слојевима као и на 
осталим деловима зидних површина. У каснијем 
периоду живота објекта, његова првобитна намена 
је поништена и занемарена. Уочавају се нестручне 
интервенције, зазидавање отвора зидног 
система за грејање опеком и непеченом циглом 
и малтерисање блатним малтером са додатком 

Слика 4. Поплочање од облутака по угледу на калдрму; систем керамичких цеви за одвод отпадних вода; ниша у 
облику лавабоа у коју се уливала вода за потребе резервоара , фотографије: Т.Чершков, 2015

Слика 5. Општи изглед грађевине и детаљи 
конструкције, фотографије: И. Цветковић, А.Никшић, 

С. Велкова, 2015.

Слика 6. Основа постојећег стања и предлог реконструкције система подног грејања и подне облоге,
цртеж: И.Цветковић, 2015.
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сламе. Такође, разидан је један зид резервоара, 
чиме је поред система за грејање, у потпуности 
поништен и систем за дистрибуцију воде.
У југоисточном зиду објекта налазе се два 
резервоара за воду и мала ниша на спољашњој 
страни југозападног зида за прихватање и 
дистрибуцију воде. Ниша на спољашњем 
југозападном зиду налази се у непосредној близини 
бунара. Вода се из бунара уливала у нишу из које се 
даље пребацивала у први резервоар узидан у масу 
југоисточног зида, и даље до другог резервоара 
у средишњем делу југоисточног зида, где се и 
грејала. Резервоари су функционисали по принципу 
спојених судова. На зиду испред резервоара са 
водом која се грејала уграђена је декоративно 
обрађена мермерна плоча, димензија 169x70cm и 
дебљине 5cm. Мермерна плоча у горњој половини 
има отвор елипсастог облика на коме су се 
налазила вратанца. На 17cm од дна плоче налазе 
се два точећа места (Слика 7). На основу лучне 
конструкције у зиду која је видљива на југоисточној 
фасади објекта, предпоставља се да се испод овог 
резервоара налази ложиште.
Није у поптпуности сагледано где се налазе 
инсталације које служе за допремање воде 
од резервоара са хладном водом до другог 
точећег места на југозападном зиду објекта. Још 
један део система, који није до краја објашњен 
представља систем канала од керамичких цеви, 
које су уграђене у куполасту конструкцију и зидове 
објекта и за које се претпоставља да су служиле за 
прикупљање кишнице. Керамичке цеви уграђене 
су у куполу изнад улазних врата, као и у десном 
доњем углу северозападне фасаде, уз сам зид, и 
даље укопане у тло, са скретањем у правцу југа, 

пратећи правац југозападне фасаде. Управно на 
тој фасади, видљив је и канал нестручно озидан 
опеком, у којем је пронађен велики број стаклених 
бочица за парфеме, етерична уља и слично.
Објекат је имао профилисани венац на око 2,71m 
висине од тла, који је ишао по обиму грађевине. 
Непосредно испод профилисаног венца, такође по 
обиму, налази се отвор у коме је била постављена 
сантрачна греда, што је и потврђено остацима 
дрвене грађе у овим отворима. Уграђена греда се 
налазила у зиду, док је њено спољашње лице било 
обложено (затворено) керамичким елементима 
димензија 25x12x4cm (Слика 8).

ЗАКЉУЧАК
Иако чине централни део Пирота, неки делови 
некадашње Јеврејске махале, веома дуго су остали 
нетакнути. Након 1943. године када је 178 Јевреја 
ухапшено и транспортовано у логор, цела махала је 
остала празна. Простор на коме се налази купатило, 
остао је скоро нетакнут, са мањим интервенцијама 
за изградњу помоћних објеката и суседне куће, 
што је омогућило очување историјских слојева и 
прикупљање одређених података спроведеним 
истраживањима.
Током 2015. године, у оквиру пројекта нишког 
Завода за заштиту споменика културе реализоване 
су активности на архитектонском истраживању 
остатака купатила и прикупљању техничке 
документације, као и на заштити самог објекта. 
Обављено је фотографско и фотограметријско 
снимање и израђен ЗД модел; састављена је 
анализа стања објекта са описом конструкције, 
материјала, технике градње и угрожености објекта 
и извршене су лабораторијске анализе материјала-

Слика 7. Пресек кроз резервоаре за воду и југозападни изглед грађевине, цртеж: И.Цветковић, 2015.
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Слика 9. Фотограметријски 3Д приказ постојећег стања објекта: А.Никшић, И.Цветковић, 2015.

мермер и малтер (Слика 9). Израђен је Пројекат за 
спровођење мера техничке заштите за санацију, 
рестаурацију и реконструкцију грађевине, и 
припремљена документација за даље послове на 
њеној заштити.
Након завршетка радова на терену и обраде 
података које смо прикупили, али и прегледом 
архивске грађе и доступне литературе, дошло 
се до квалитетног објашњења конструктивног 
и архитектонског склопа, намене објекта, али 
и прецизнијег одређивања периода градње и 
контекста у коме је настало и живело купатило, 
начина коришћења и начина на који је објекат 
урушен, преправљан и очуван у одређеној мери.
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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ВОДЕНИЦА У ДОЊЕМ 
ДУШНИКУ У ОПШТИНИ ГАЏИН ХАН

Ана Момчиловић-Петронијевић, Ивана Цветковић

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF WATER MILLS IN DONJI DUŠNIK IN THE MUNICIPALITY OF GADŽIN HAN

Ana Momčilović Petronijević, Ivana Cvetković

Abstract: Milling is the craft, which due to economic, social and industrial changes that have occurred, almost 
extinguished. Water mills are, therefore, left without their primary function, which eventually led to their dete-
rioration. There are few facilities of its kind still working. Even rarer are sets of objects preserved in a small area. 
One of the exceptions is a series of water mills in Donji Dušnik, a village in the municipality of Gadžin Han. Out of 17 
water mills which had been in function once, there are 9 facilities now, several of which are still in operation. This 
paper gives an overview of these facilities, so that future researchers couldhave insight intothe collected material 
about mills, but also to highlight the importance of their preservation, protection and possible revitalization.

Key words: water mill, milling, Donji Dušnik, protection, revitalization.

Апстракт: Воденичарство је занат, који се услед економских, социјалних и индустријских промена 
које су наступиле готово угасио. Воденице су, самим тим, остале без своје примарне функције, што је, 
временом довело до њиховог пропадања. Ретки су објекти ове врсте који су још увек у употреби, а још 
су ређи скупови сачуваних објеката на малом простору. Један од изузетака је низ воденица поточара 
у Доњем Душнику, селу у општини Гаџин Хан. Од 17 воденица, колико је некада радило, данас постоји 
још 9 објеката, од којих је неколико још увек у функцији. У раду је дат приказ ових објеката, како би се 
будућим истраживачима ставио на располагање прикупљени материјал о њима, али и како би се указало 
на важност њиховог очувања, заштите и евентуалнe ревитализације. 

Кључне речи: воденица, воденичарство,  Доњи Душник, заштита, ревитализација.

УВОД
Млинови на воду – воденице су настали из практичне 
потребе да се житарице уситне, самељу. Ови 
објекти су представљали значајан део привредне 
снаге старог села и једно од његових друштвених 
средишта.Индустријском и урбаном револуцијом 
се променио како начин привређивања, тако и 
структура сеоског становништва. Известан, мали 
број воденица се „модернизовао“, односно 
прилагодио новонасталим условима, углавном 
претварањем и преправљањем у функцију 
угоститељских објеката, ресторана и кафана, при 
чему делови воденице који су служили млевењу 
служе само као експонати.  Услед промене у начину 
производње и економске неисплативости, као 

и нерешених имовинских односа, великог броја 
наследника, највећи број воденица је запуштен. 
Последица овога, као и небрига друштва, довели 
су до тога да неких врста млинова више нема, а и 
они који су се одржали до данас углавном нису у 
погону. Настави ли се овако питање је дана када ће 
и они нестати.
Ретки су примери у Србији, где на једном месту 
постоји очуван велики број објеката исте намене, 
који су и у употреби, као што су то воденице у 
Душнику, па је сврха овог рада да укаже на потребу 
њихове заштите и евентуалне ревитализације, 
али и да изнесе нека од запажања досадашњих 
истраживача и будућим стави на располагање 
прикупљени материјал. 
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ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД
Тачних података када се на простору јужне и 
источне Србије јављају воденице нема. Доласком 
Словена на ове просторе у VII и VIII веку уништене 
су готово све тековине римске и византијске 
цивилизације. Требало је да прође веома дуг 
временски период пре него што је наш народ почео 
са обнављањем запуштених римских објеката, 
подизањем воденица, ваљавица и самокова за 
чији рад су, по угледу на друге европске народе, 
користили природни пад река и речица(Joвановић, 
1987). У доба српске средњовековне државе, 
воденичарство бележи успон.  Касније, за време 
вишевековне турске владавине, оно наставља 
да буде значајан привредни чинилац, па је самим 
тим у ово доба и настао велики број воденица. По 
подацима из турског пописа, пред крај XV века, 
на подручју Нишког кадилука, било је, у 120 села, 
195 воденица, 24 ваљавице и 2 динка (млинови 
за пиринач) (Зиројевић, 1978). Нарочито су села 
у субпланинском подручју (Сићево, Јелашница, 
Доња Студена) имала велики број ових објеката 
на својој територији, али ни села у моравском 
сливу нису заостајала (Tурншек, 2008). У истом 
попису се наводи да је и на Нишави било више 
млинова (Андрејевић, 1973). После ослобођења од 
Турака, 1878. године, наступио је период њиховог 
развлашћивања током кога је вршена јавна продаја 
имовине и откупљивање турских господарлука, 
а међу првима је откупљен и већи број воденица 
(Андрејевић, 1978). Структура становништва из 
овог периода (попис из 1884. године) је таква да 
Нишки округ чини 77.5% сеоског становништва, као 
и да се највећи број становника бави земљорадњом 
па није било ни повода за сумњу у одрживост 
воденица на овом подручју (Крстић, 1973).
Велике промене доноси индустријска и урбана 
револуција, које су узроковале опадање броја 
активног сеоског становништва и довеле до 
коренитих промена у начину привређивања. 
Поједина села остају без сталне приозводње 
житарица, а нова технологија млевења (електрични 
млинови) довела је до напуштања воденица 
(Момчиловић, 2009). Разлози због којих су се 
воденице у равничарским пределима углавном 
угасиле је тај што је у њима велика производња 
жита премашила капацитете воденица и тражила 
нови, брзи начин млевења. Планинска села, која су 
мање приступачна и сиромашнија од равничарских 
села, имала су и мање приносе пшенице па потребе 

за електричним млиновима готово да није ни 
било(Аранђеловић и Момчиловић-Петронијевић, 
2010). У њима су воденице нешто дуже задржале 
своју намену. До напуштања воденица су доводиле 
и промене у природи изазване каптирањем 
изворишта, за потребе водоснабдевања, појединих 
планинских речица које су покретале воденице. 
Небригу је изазвало и заједничко породично 
или ортачко власништво са јасно дефинисаним 
правима и обавезама по којима би требало да 
свако сразмерно свом уделу сноси издатке око 
одржавања воденица (Турншек, 2008).
Увећини села Нишавског округа воденице су 
углавном напуштене, урушене и ван функције. 
Интересантан је пример села Доњи Душник, 
односно простора који се од овог места протеже 
према Горњем Душнику, у општини Гаџин Хан, у 
коме је на једном потезу дужине око 1500 метара 
било чак седамнаест воденица поточара. Данас 
је од укупног броја сачувана половина, тј. девет 
воденица. На жалост, добар део њих је у лошем 
стању.

ИСТРАЖИВАЊЕ
Село Доњи Душник се налази на око 35 километара 
од Ниша и 13 километара од Гаџиног Хана. Припада 
групи горњозаплањских села.Позиционирано је на 
око 400 метара надморске висине, између Бабичке 
горе и Суве планине. 
Доњи Душник је лоциран уз асфалтни, регионални 
пут Ниш-Власинско језеро, а на њега се 
надовезује Горњи Душник, узводно према  врелу, 
најзначајнијем заплањском извору који формира 
Горњодушничку реку, притоку Кутинске реке. То 
је село збијеног типа, које има 195 домаћинстава, у 
којима живи око 500 људи.
Поред  врела,  које  се налази у самом селу Горњи 
Душник, још једну специфичност овог села чине 
воденице - тзв.Душничке воденице, у којима се 
млело жито не само из Горњег Заплања, већ и шире 
(Симоновић, 1982).Према Симоновићу на дужини од 
преко 1000 метара, од Горњег до Доњег Душника, 
подигнуто је 17 воденица од којих је већина са 
по четири камена. Амбијентална, етнографска и 
архитектонска вредност воденица је препозната 
од стране локалне заједнице, па је још 80-тих 
година XX века организована сликарска колонија 
„17 воденица“. Поред њих, село Горњи Душник 
је било познатo по великом броју мутавџијских 
радњи, којих је између два рата у селу било око 50. 
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Током 2004. године вршено је прво 
рекогносцирање овог терена од стране стручњака 
Завода за заштиту споменика културе Ниш. Затим 
је Општинска управа општине Гаџин Хан, заједно са 
Туристичком организацијом Гаџин Хан, током 2009. 
године, покренула иницијативу за прикупљање 
потребне документације за покретање поступка 
утврђивања воденица за непокретно културно 
добро. У току јула месеца 2010.године екипа 
Завода боравила је опет на терену, како би се 
прикупила пре свега техничка документација о 
овим објектима. Тада је констатовано да је од 
укупно 17 објеката, на терену видљиво 11 воденица, 
а од којих је 8 било у функцији. Њихову старост 
није било могуће поуздано утврдити, а премa 
казивањима мештана за неке од њихп роцењена 
је на 150 година. Истраживањем је утврђено да 
су сви објекти у току eксполоатације претрпели  
измене, као и да све имају више власника, а чији 
се број креће од 20 до 40. Прикупљена је техничка 
документација (основе, пресеци, изгледи, детаљи 
и др.) и фотодокументација за 11 воденица (Слика 
1). Неке од снимљених воденица су се налазиле у 
веома лошем стању, и није било могуће изрaдити 
прецизну и потпуну техничку документацију, већ 
је израђена документација делова објеката који 
нису у потпуности урушени. Након прикупљања 
техничке документације на терену, приступило се 
разради документације у сврхе припреме предлога 
за заштиту.

ВОДЕНИЦЕ 
У даљем тексту биће приказано 11 воденица, које су 
током 2010. године снимљене на терену. У тексту су 
означене бројевима који одговарају ознакама на 
претходној ситуацији, почев од извора па наниже.
Јанковска или Мандалска воденица(1) је прва у 
низу, идући од врела низводно (Слика 2). Основа јој 
је правоугаона, димензија 9,3/6,4м, оријентисана 

Слика 1. Ситуациони план са положајем воденица, 
цртеж: И.Цветковић, 2015.

Слика 2. Јанковска воденица, фотографија: И.Цветковић, цртеж: И.Цветковић, 2010.

у правцу југоисток-северозапад. Пред улазом 
у воденицу је ненаткривен простор оивичен 
каменим зидом, спољних димензија 4.5/6,4м, 
који је по речима мештана служио за привремено 
одлагање џакова са житом и брашном. Чини је 
једна просторија која је имала три механизма за 
млевење, од којих данас постоји и ради још само 
један. Зидови виденице су камени, дебљине око 70 
цм. Изузетак је северозападни, и део југозападног 
зида који су у бондрук конструкцији, са баскијама 
преко стубова и испуном од уломака црепа, 
ћерамиде и камена. Под је очуван у комбинацији 
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завршне обраде од набијене земље, дасака и 
бетона. Воденица има двоја спољна врата. Вода 
се до воденице доводи металним букама. Кровна 
конструкција је дрвена. Кров је четвороводан, 
покривен фалцованим црепом. Воденица је и данас 
у функцији, а уз њу је направљен и рибњак.
Ћелијска воденица(2) је према речима сељана 
подигнута крајем XX века. Назив је добила по 
селу Ћелије, одакле потичу њени власници. 
Њена основа је у облику ћириличног слова „Г“, 
оријентисана дужом страном у правцу исток-
запад. Дужи тракт објекта је димензија око 15,5/5.7 
метара, а краћи 7,9/4,0 метра. У западном делу је 
просторија за стоку са јаслама и посебним улазом. 
Просторија за млевење има три механизма. Уским 
пролазом је повезана са воденичаревом собом 
у којој је комин. Јужно од воденичареве собе, је 
још једна просторија, највероватније намењена 
одлагању жита и брашна. За разлику од осталог 
дела воденице, ова соба има плафон од талпи над 
којима је земља(Слика 3).
Објекат је подигнут на стрмом терену. Највећи део 
северног зида, и цео западни зид  је од камена, док је 
остатак грађен дрветом у бондрук конструкцији, са 
испуном од леса и прућа, обострано облепљиваним 
блатом (чатма). Зид који раздваја просторију за 
стоку од остатка објекта је са обострано, односно 
једнострано прикованим баскијама на дрвеним 
стубовима – тзв.кованица. Кровна конструкција је 
дрвена, кров је сложен, данас у потпуности урушен. 
Кровни покривач је ћерамида. Вода се доводи 
металним букама. Објекат је у јако лошем стању. 
Низводно од њега је други пастрмски рибњак. 
Сопотничка или Станчина воденица(3) такође има 
основу у облику ћириличног слова “Г”. Дужом 
страном је оријентисана у правцу севериосток-
југозапад. Дужина већег тракта објекта је око 
13,5м, а ширина 3,95м док краћи тракт има 

Слика 3. Ћелијска воденица, фотографија: Ч.Васић, цртеж: ЗЗСК Ниш, 2010.

дужину око 6,9м, а ширину 4,30м. Садржи три 
просторије – ону са механизмом, воденичареву 
собу и тзв.собу за ушур. Унутар воденице су три 
воденична камена. Подзид је од камена, а у њему 
су присутне накнадне интервенција од бетона. 
Део задњег, северозападног зида је грађен од 
опеке, док су остали у бондручној конструкцији, 
са баскијама прикованим за стубове и испуном 
од блатног малтера. Југоисточни зид је од талпи. 
Кровна конструкција је дрвена. Кров је покривен 
ћерамидом. Вода се доводи најпре бетонским 
јарком – водовађом, а затим металним букама. 
Кров воденице је делимично урушен, а сама 
воденица је у лошем стању (Слика 4).
Чолаковска воденица(4) је нешто новијег датума. 
Правоугаоне је основе димензија 4,8/9,6м. 
Оријентисана је дужом страном у правцу 
исток-запад. Објекат садржи две просторије-
воденичареву собу и просторију са три воденична 
механизма. Зидана је опеком над малим подзидом 
од камена. Над отвором кроз који пролази вода 
испод објекта је метална шина. Од осталог дела 
објекта воденичарева соба је издвојена зидовима 
бондрук система са испуном од опеке. Објекат има 
двоја дрвена врата над којима су дрвене надвратне 
греде. Кровна конструкција је дрвена. Кров је 
четвороводни, покривен фалцованим црепом. 
Објекат је у добром стању (Слика 5).
Голубовска или Лазарева воденица(5) 
позиционирана је наспрам сеоске цркве посвећене 
Св.Николи. Њена основа је облика ћириличног 
слова “Г” оријентисана дужом страном у правцу 
северозапад -југоисток. У основи је димензија 
11,8/4,70м, дужи тракт, односно 3,5/5,8м, краћи 
тракт. Састоји се из три дела – просторије за млевење 
жита, са три механизма за млевење, у оквиру које 
је огњиште, собе, са којом је повезана пролазом, и 
отворене површине која је под кровом. Отворена 
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површина није вратима повезана са осталим 
деловима објекта. Подзид је од камена. Предњи, 
југозападни зид је, гледано са спољне стране са леве 
стране врата у бондрук конструкцији, док је десно 
од врата зид од опеке. Северозападни зид је такође 
рађен у бондрук систему, као и североисточни. 
Наспрам главних врата су мања, споредна врата. 
Кровна конструкција је дрвена. Кровни покривач је 
фалцовани цреп. Вода се доводи металним букама. 
Над отвором је, са предње стране објекта дрвена, 
а са задње стране бетонска греда (Слика 6).
Бела воденица(6) је следећа идући низводно. 
Основе је облика слова “Г”. Оријентисана је својом 
дужом страном од 16,5м у правцу исток-запад, а 
ширине 7,2м. Тракт правца север–југ је дужине 
11,5м, а ширине 6,3м. Има три просторије-ону са 
четири механизма за млевење, воденичареву собу 
и просторију за стоку. Грађена је од опеке, а затим 
малтерисана и кречена белом бојом, по којој и 
носи назив. Подзид је од камена, са луковима на 
местима где се букама доводила вода. Подови у 
свим просторијама су од набијене земље. Кровна 
конструкција је дрвена. Кров, који је у већој мери 
урушен, је покривен бибер црепом. Воденица није 
у функцији (Слика 7).
Багарејска воденица(7) је издужене правоугаоне 
основе оријентисане у правцу север–југ, димензија 
14,1/5,5м. У основи има четири просторије– ону са 
четири воденична механизма од којих је остао 
само један, две мале собе и део за стоку са јаслама. 
Подзид је од камена, а целокупна воденица је 
грађена у бондрук конструкцији, са испуном од 
плетеног прућа и блатног малтера. Изузетак је део 
јужног зида који је од талпи постављених између 
дирека. Вода се доводи металним букама. Са 
северне, јужне и источне стране постоје по једна 
дрвена врата. Објекат има и четири мала прозора, 
са дрвеним капцима. Подови су земљани. Кровна 

конструкција је дрвена. Кров је четвороводни, 
покривен ћерамидом (Слика 8).
Џакинска воденица(8) у основи има облик слова 
“Г”,а оријентисана је својом дужом страном у 
правцу исток-запад. Већи тракт има 12м дужине 
и 5м ширине, а мањи 8,5м дужине и ширине 
4,8м ширине. Садржи две просторије, ону са два 
механизма за млевење, од којих је један у функцији 
и воденичареву собу која је делом над стајом. Ова 
воденица је грађена опеком. Део за стоку је у доњем 
нивоу, такође од опеке, унутрашњих димензија 
3,8/3м. Над вратима и прозорима су лукови од 
опеке. Испод крова постоји венац који чине три 
реда испуштене опеке.Кровна конструкција је 
дрвена. Кровни покривач је бибер цреп. Подови 
у објекту су делом од набијене земље, а делом од 
бетона (Слика 9).
Љотинска воденица(9) има правоугаону издужену 
основу, а грађена је у бондрук конструкцији са 
испуном од плетера и блатног малтера. У основи, 
објекат је подељен на три дела. У воденици су 
радила четири камена. Данас није у функцији и 
скоро у потпуности је девастирана.
Личка воденица(10) је грађена у бондрук систему. 
Испод зидова су темељаче које леже на каменом 
подзиду. Објекат је потпуно девастиран.
Шарска воденица(11) је у основи у облику слова 
“Г” и садржи воденичареву собу, собу за ушур, 
просторију са механизмима за млевење, као и део 
за стоку. Од 4 воденична камена ни један више не 
ради. Објекат је једним делом над подрумом. Доњи 
део чини подзид од камена у блатном малтеру, 
над којим су дрвене греде темељаче. Горњи део 
објекта је грађен у систему бондрук конструкције, 
са испуном од дрвених баскија или плетера и 
блатног малтера. Кровна конструкција је дрвена, 
кров је покривен ћерамидом. Није у функцији и у 
великој мери је девастирана.

Слика 4. Сопотничка или Станчина воденица, фотографија: Ч.Васић, цртеж: ЗЗСК Ниш, 2010.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
Међу значајнијим карактеристикама душничких 
воденица су њихове амбијенталне вредности, 
као и лепота њихове локације. Условљене својом 
основном наменом, воденице се граде на потоку, 
реци, односно у њеној непосредној близини, 
па је код овог типа објеката повезаност са 
природом веома изражена. Воденице су окруженe 
зеленилом. Њихова архитектура је углавном 
сведена и подређена функцији. Објекти имају 
правоугаону или основу у облику слова “Г”. Фасаде 
су једноставне, рађене у једном или некада у 
комбинацији више материјала и техника (бондрук-
опека, бондрук-камен). Прозорски отвори су малих 
димензија и присутни у малом броју. Конструктивни 
склоп воденица није сложен. Доминирају локални 
материјали. Новији објекти су зидани опеком. 
Таваница најчешће не постоји, већ се из воденице 
види кровна конструкција која је дрвена. Кровови 
су четворосливни или вишесливни, покривени 
ћерамидом, а код новијих објеката бибер или 
фалцованим црепом. Подови су дашчани или 
земљани. Неке од воденица су претрпеле касније 
интервенције чиме је у одређеној мери нарушена 
њихова изворна форма.
Воденице, сем амбијенталне и практичне, 
привредне, имају и историјску, културну, еколошку, 
традиционалну, обичајну и архитектонску 
вредност. Ревитализацијом воденица, у контексту 
одрживог развоја, сем самих објеката био би 
очуван један занат, један вид производње који 
полако пада у заборав.
Доњи и Горњи Душник су некада представљали 
центар Заплања. Данас то није случај. Од пописа 
1991. на даље број становника у селу се смањује. 
Низ воденица би могао бити велики туристички 
потенцијал овог места. Реконструкцијом, обновом 
или ревитализацијом душничких воденица, 

створили би се услови за поновно оживљавање 
овог заната. Оне би могле да представљају кључ 
развоја сеоског туризма. Сем воденица, место 
обилује природним лепотама, па би воденице које 
би биле обновљене или ревитализоване могле бити 
повезане са осталим туристичким дестинацијама 
овог краја за које постоји интересовање. Планински 
врхови Трем, Соколов камен, Мосор скоро током 
читаве године привлаче велики број планинара. 
Сува планина која је у близини, спада међу 
најлепше српске планине. Ове дестинације пружају 
могућност развоја излетничко, сеоског, ловног, 
спортско – рекреативног туризма. Доњи и Горњи 
Душник са својим воденицама, и њихова околина, 
би могли да се посматрају као делови једне 
целине, са квалитетном туристичком понудом. 
Воденице би у тако проширеној туристичкој 
понуди биле веома атрактивне и могле би постати 
препознатљив мотив овог краја. Ревитализација 
воденица би могла поспешити ревитализацију и 
афирмацију ових села.
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Слика 8. Багрејска воденица, фотографија: М.Вешовић, цртеж: ЗЗСК Ниш, 2010.

Слика 9. Џакинска воденица, фотографија: И.Цветковић, цртеж: ЗЗСК Ниш, 2010.
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Археолошко налазиште Равна 
- северна кула утврђења,
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СТУДИЈА ЗАШТИТЕ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА 
РАВНА – TIMACUM MINUS У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

Ивана Цветковић

CONSERVATION STUDY OF ARCHEOLOGICAL SITE 
RAVNA - TIMACUM MINUS, KNJAŽEVAC DISTRICT

Ivana Cvetković

Abstract: Archaeological site “Ravna“(Timacum Minus), cultural property of great importance in Republic of 
Serbia, is located in the south-east of Serbia, near the village Ravna, in the municipality of Knjaževac.Ravna rep-
resents a fortifi ed Roman settlement, established atthe end of 1stcentury, which lasted until emperor Justinian’s 
restoration in the VI century. It was situated on an important ancient road, via Naissus - Ratiaria and it represent-
ed a strategically important place. As a very important site, Ravna awakened the attention of experts and scien-
tifi c community at the end of the XIX century, but as immovable cultural heritage - archaeological site was not 
protected until 1979, after the fi rst systematic archaeological excavations were initiated in 1975. Archaeological 
excavations were followed by serious conservation and restoration works, but these activities were suspended in 
1986, which led to serious deterioration of architectural structures and irretrievable loss of parts of the cultural 
property.
After 30 years, during 2016, the Plan for detailed regulation of Archaeological and ethnological park “Ravna“ 
was made, which was the reason for the preparation of the Conservation Study of archaeological site “Ravna“ 
in order to record previous works, the current situation of the site and to give a proposal for future actions that 
would contribute to the site conditionimprovement.

Key words: Ravna, Timacum Minus, protection, conservation, archeology

Апстракт: Археолошко налазиште „Равна“ (Timacum Minus), непокретно културно добро од великог 
значаја за Републику Србију, налази се на југоистоку Србије, у непосредној близини села Равна, у општини 
Књажевац. Оно представља утврђење, које је настало крајем I века и трајало до Јустинијанове обнове 
царства у VI веку. Налазило се на важном античком путу Naissus – Ratiaria и представљало стратешки 
важно место. Kao веома значајан локалитет, пробудио је пажњу стручне и научне јавности још крајем XIX 
века, али је као непокретно културно добро - археолошко налазиште заштићено тек 1979. године, након 
првих систематских археолошких истраживања покренутих 1975. године. Археолошка истраживања су 
у почетку пратили озбиљни конзерваторско-рестаураторски радови, али су ове активности обустављене 
1986. године, што је довело до пропадања истражених архитектонских структура и неповратног губитка 
делова културног добра.
Након 30 година паузе, током 2016. године приступило се изради Плана детаљне регулације археолошко-
етнолошког парка „Равна“, што је био повод за израду Студије заштите археолошког налазишта „Равна“ 
са циљем да се прикажу досадашњи радови, тренутно стање налазишта  и дају предлози будућих акција 
који би допринели унапређењу његовог стања.

Кључне речи: Равна, Timacum Minus, заштита, конзервација, археологија.

УВОД

Студија заштите археолошког налазишта 
„Равна“(Timacum Minus) сачињена је током 
2016. године, за потребе израде Плана детаљне 

регулације археолошко-етнолошког парка 
„Равна“, чију је одлуку о изради донела Скупштина 
општине Књажевац, а израђивач плана је њихова 
Дирекција за развој, урбанизам и изградњу.
План детаљне регулације финансирали су општина 



Књажевац, Европска унија, Влада Швајцарске 
и Влада Републике Србије преко Европског 
ПРОГРЕС-а. Овај рад има за циљ да представи 
резултате студије.

ОПИС И ИСТОРИЈАТ 
АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА РАВНА

Археолошко налазиште „Равна“ (Timacum Mi-
nus) налази се на југоистоку Србије, приближно 
8км северно од Књажевца, 800м североисточно 

Слика 1. Граница заштите археолошког налазишта Равна - Timacum Minus, 
извор: документација ЗЗСК Ниш, обрадила: И.Цветковић, 2016.
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од села Равна, на десној обали Белог Тимока, на 
лoкацији „Кулине“ (Петковић, 2012).
Обухвата утврђење правоугаоне основе, димензија 
144х112м и укупне површине око 2 хектара. Поред 
утврђења, постоје још два истражена објекта 
изван зидина, на југозападу и североистоку 
утврђења, за која се претпостаља да представљају 
римскa купатилa - Thermae I и Thermae II, као и два 
подручја на којима се налазе некрополе. Схватајући 
проблематику и комплексност овог налазшта, 
током 1979. Одлуком о заштити Скупштине општине 
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Слика 2. Ситуациони план утврђења Timacum Minus код 
села Равна Ј. Мишковића из 1888.године, 

извор: документација ЗЗСК Ниш

Књажевац заштићено је много веће подручје од 
приближно 33 хектара површине и категорисано 
за културно добро од великог значаја (Слика 1).
Вишеструки су разлози настанка овог утврђења, 
али је свакако најзначајнија његова саобраћајно-
економска функција. Утврђење се налазило на 
траси античког пута Ниш–Арчар, сада у Бугарској 
(Naissus-Ratiaria), собраћајници која је најкраћим 
путем повезивала област Доњег Дунава са 
Нишом, односно јужним деловима Дакије (Dacia) 
и Јадранским морем. Поред овога, свакако је на 
развој насеља утицало и подручје богато рудом 
као и веома плодна долина Тимока.

ИСТОРИЈАТ АРХЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА И ПРОУЧАВАЊА 
НАЛАЗИШТА
Први помен о „Равни“ налазимо у Птоломејевој 
карти (Claudius Ptolemaeus, Nona Europe Tabu-
la II век н.е.), као и у Појтингеровој карти (Tabu-
la Peutigeriana, IV век н.е.), које објашњавају 
куда су се пружали антички путеви у овом делу 
Римског царства. Неке од најстаријих података о 
римском утврђењу код Равне даје др Стеван Мачај, 
надзорни лекар књажевачког краја, пореклом 
из Будимпеште, у својој књизи из 1866. Након 
тога, о Равни податке даје и Феликс Каниц, где је 
представља као жив саобраћајни чвор на античком 
дунавском путу за Арчар (Каниц. Ф). Још 1888. у 
часопису Старинар, обjављен је ситуациони план 
утврђења (Слика 2).
Прва археолошка истраживања овог налазишта 
започета су између 1899. и 1902. године, сарадњом 
између Антуна фон Премерштајна (Аустријски 
археолошки институт) и Николе Вулића 
(Београдски Универзитет), док су прва систематска 
археолошка ископавања започета 1975. године 

од стране Археолошког института из Београда 
и Завичајног музеја Књажевац (Илијић, 2014). 
Систематска археолошка истраживања одвијала 
су се све до 1999. године, под руководством др 
Петра Петровића, а у сарадњи са Светозаром 
Јовановићем, кустосом Завичајног музеја (Илијић, 
2014). Археолошким истраживањима, откривени 
су делови утврђења грађени у четири фазе (Слика 
3), од средине I до средине V века н.е (Петковић, 
2014).
Прва фаза изградње представља најстарије 
земљано утврђење, настало средином I века, 
грађено са палисадом и дрвеним кулама, чији су 
остаци регистровани на сектору западне капије, 
док је одбрамбени ров регистрован уз источни 
бедем.
Друга фаза изградње односи се на прво камено 
утврђење с почетка II века. Ово утврђење је 
било правоугаоне основе, димензија 144х112m, 
заобљених углова и са четвороугаоним кулама 
грађеним са унутрашње стране. Његови трагови 
регистровани су на сектору западне капије, на 
северозападном и североисточном углу утврђења. 
Западна капија утврђена (porta principalis sinis-
tra) била је утврђена са две четвороугаоне куле, 
постављене са унутрашње стране бедема (Илијић, 
2015).
Трећа фаза представља фазу обнове каменог 
утврђења из II века и изградњу квадратних кула, 
изграђене са спољашње стране линије бедема. 
Сматра се да је ова фаза настала у време првих 
готских инвазија у Горњу Мезију средином III века. 
Трагови треће фазе, регистровани су на сектору 
западне капије, дуж западног бедема и на сектору 

Слика 3. План утврђења Timacum Minus код села Равна, 
I-IV век, цртеж: Т. Живковић



Слика 4.Конзерваторско-рестаураторски радови у периоду 1977-1987. године 
(на основу документације Завода за заштиту споменика културе Ниш)
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јужне капије (Петковић, 2001). Карактеристика 
ове фазе је градња блоковима од сивог пешчара 
и употреба старих архитектонских елемената 
од пешчара и мермера или надгробних камених 
споменика. Истраживања указују да је у овој фази 
реализована обнова западне и јужне капије, као и 
да је утврђење бранило 16 до 20 кула.
Четврта фаза представља последњу обнову 
утврђења крајем IV века. Тада су спроведена 
ојачања бедема и изграђене велике избачене 
куле правоугаоне основе у техници opus mixtum 
(Илијић, 2014). Приликом ових радова затворене 
су капије утврђења изградњом великих кула. Нови 
бедем постављен је уз већ постојећи камени бедем.

ПРЕГЛЕД КОНЗЕРВАТОРСКИХ РАДОВА
Археолошко налазиште „Равна“(Timacum Minus), 
на самом почетку  систематских археолошких 

истраживања, представљало је једно од ретких 
налазишта у Србији, где су конзерваторски 
радови пратили археолошка истраживања. У првој 
деценији, заштита истражених структура одвијала 
се паралелно са археолошким истраживањима. 
Све конзерваторско-рестаураторске радове на 
истраживаним структурама и заштиту непокретних 
налаза систематски је реализовао Завод за заштиту 
споменика културе Ниш под руководством 
архитекте-конзерватора Симе Гушића (Слика 4).
Са почетком систематских археолошких 
истраживања, одмах се кренуло у планирање 
конзерваторских радова, и адекватно 
презентовања налазишта. Већ 1975. године 
започело се са превентивном конзервацијом, а 
1977. године и са конзерваторско-рестаураторским 
радовима истражених структура у секторима 
североисточне и северозападне куле утврђења.



Слика 5. Радови на уређењу лапидаријума током 1977. 
године, фотографија: из документације Завода за 

заштиту споменика културе Ниш
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Поред конзерваторско-рестаураторских радова на 
утврђењу, још 1977. године спроведени су и послови 
око уређења лапидаријума (Слика 5), изложбе 
камених споменика у школском дворишту у Равни, 
уз чишћење, конзервацију и рестаурацију појединих 
већих покретних налаза (споменици, стеле, питоси, 
и др.). На овом простору су презентоване камене 
стеле које су пронађене приликом археолошких 
ископавања у периоду од 1975. до 1990. године 
(Петровић, 1977).
Према пројекту Завода за заштиту споменика 
културе Ниш 1978. године кренуло се са уређењем 
музеја на отвореном у школском дворишту, 
а реализовани су и свеобухватни пројекти 
премештања репрезентативних објеката народног 
градитељства, који се и данас налазе у оквиру овог 
комплекса којим управља књажевачки Музеј.  
Конзерваторски радови обухватили су озбиљне 
радове на проучавању, анализи, заштити и 
презентацији архитектонских остатака утврђења. 
Заштити од воде је посвећена посебна пажња, с 
обзиром на то да се Равна налази у непосредној 
близини реке Бели Тимок и да је висина подземних 
вода променљива са променом нивоа водостаја. 
Како би се архитектонске структуре адекватно 
заштитиле од утицаја воде израђени су дренажни  
канали и декомпресиони бунари око конзервираних 
фортификационих структура.
Даље је рађено на конзервацији кула, при чему се 
радило на дефинисању фаза градње уз поштовање 
сваке од фазе градње. Друга и трећа градитељска 
фаза  утврђења од I до IV века изведене су каменом, 
док је четврта фаза с краја IV века изведена у 

техници opus mixtum. Трећа фаза градње у себи 
је садржала надгробне споменике из оближње 
некрополе, који су овом приликом извађени из 
зидова и пребачени у лапидаријум, а на њихова 
места су уметнуте копије (Гушић, 1977).
Конзерваторски радови на термама обухватили 
су радове на дренажи, као и мање рестаураторске 
радове на зидовима, у нивоу хипокауста, односно 
до нивоа пода (Гушић, 1979). Конзерваторско-
рестаураторски радови одвијали су се непрекидно 
у периоду од 1977. до 1984. године и том приликом 
највећи део радова спроводио се на западном и 
северном делу бедема утврђења, док су последњи 
конзерваторски радови реализовани 1986. године.
 
ПРОЦЕНА ТРЕНУТНОГ СТАЊА
На основу стања на терену и документације јасно је 
уочљиво да је релативно мали проценат утврђења 
археолошки истражен, али не може се избећи 
чињеница да је велики део истражених структура у 
веома лошем стању.
Иако северозападна и североисточна кула 
утврђења представљају делове налазишта на 
којима су спроведени најобимнији конзерваторско 
рестаураторски радови, њихово тренутно стање 
није репрезентативно (Слике 6 и 7). 
Услед природних претњи -  вегетације и 
атмосферских утицаја и неодржавања, делови 
истражених и конзервираних архитектонских 
структура на налазишту су у стању које није 
задовољавајуће. Поред могућих структуралних 
проблема и пропадања материјала којима су 
спроведени конзерваторско-рестаураторски 
радови, дезинтеграције оригиналних делова 
структура, велики проблем свакако представља 
растиње које је услед нередовног одржавања 
сада интегрисно у оригинални конструктивни 
склоп архитектонских структура или у слојеве 
спроведених конзервација. Нестручним 
уклањањем растиња и без конзерваторских 
радова који би пратили њихово уклањање, могуће 
је довести до убрзаног пропадања непокретних 
налаза. Овај проблем је већ евидентан на 
налазишту, с обиром да је пар година раније 
спроведено чишћење вегетације. Том приликом су 
дестабилисане структуре и отворен пут ка њиховој 
убрзаној деградацији.
Архитектонске структуре на којима су реализовани 
конзерваторско-рестаураторски радови су у 
бољем стању очуваности, док се за структуре 
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на којима нису спроведени конзерваторско-
рестаураторски радови зна да имају озбиљне 
проблеме статичке стабилности и да им прети 
урушавање. Археолошка истраживања и 
недостатак конзерваторско-рестаураторских 
радова и перманентног одржавања, представљају 
ризик за безбедност на археолошком налазишту, 
како самих архитектонских структура, у смислу 
неповратног губитка делова непокретног 
културног добра, тако и за безбедност посетилаца 
и корисника, с обзиром да су неке од структура 
дестабилисане и склоне паду, као и да ниједан део 
налазишта није обезбеђен оградама на деловима 
денивелације терена, археолошких сонди и сл 
(Слике 8 и 9).
Архитектонске структуре (бедеми, куле, капије, 
објекти, и др) су само делимично ископане. Неки од 
истражених сегмената бедема пронађени су само 
у негативу, а када се на све то дода и чињеница да 
постоје четири фазе градње утврђења, и примењено 
начело поштовања сваке од фазе градње приликом 
конзерваторско-рестаураторских радова, 
презентације и интерпретације, долазимо до веома 
комплесне проблематике заштите и презентације 
целокупног налазишта in situ. 
Приоритетне активности у овом тренутку се 
односе на заштиту истражених архитектонских 
структура, с обзиром на то да су оне само 
делимично конзервиране, као и да су последње 
конзерваторске активности спроведене пре око 
30 година. 
Први корак у процесу рехабилитације налазишта 
свакако представља израда документације 

Слика 6. Северозападна кула утврђења у току радова 
1977, фотографија: из документације Завода за 

заштиту споменика културе Ниш

Слика 7. Северозападна кула утврђења 2016 године, 
фотографија: из документације Завода за заштиту 

споменика културе Ниш

постојећег стања, што ће омогућити јасно 
дефинисање приоритета и одредити даље 
активности по питању конзерваторских 
радова. Истовремено потребно је припремати 
документацију и изводити радове на постављању 
инфраструктуре (потребне саобраћајнице, електро 
и други водови, пратећи објекти туристичке 
инфраструктуре, додатна путна сигнализација) 
и обезбедити доступност информацијама о 
споменику културе. У току реализације наведених 
активности потребно је паралелно развијати 
систем управљања, заштите и презентације 
археолошког налазишта и доћи до заједничког и 
целовитог плана и програма, који ће се тицати свих 
заинтересованих страна.
Систем управљања налазиштем не постоји, већ 
представља самосталну организацију појединих 
институција (Завичајни музеј Књажевац, Завод 
за заштиту споменика културе Ниш, Археолошки 
институт у Београду, Општина Књажевац). Свака 
од наведених институција спроводи одређене 
активности у свом домену, међутим, оне су често 
стихијског карактера или некоординисане, без 
јасне визије и циља који треба испунити, и веома 
малог обима, па су или потпуно неприметне, или 
чак неповољне по очување налазишта. 
Завод и Музеј спроводе различите активности 
на заштити, промоцији и подизању свести о 
значају налазишта и ургентности спровођења 
конзерваторско-рестаураторских радова.
Завичајни музеј спроводи многобројне и значајне 
активности везане за налазиште: одржавање 
налазишта и уклањање вегетације, популаризација 
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и промоција (публикације, изложбе, едукативне 
радионице, стручни скупови и др.) стручној и широј 
публици. 
Завод за заштиту споменика културе Ниш 
спроводи све радове на физичкој и правној заштити 
налазишта од самих почетка истраживања па до 
данас. Паралелно са истраживањима спроводио 
је све конзерваторске-рестаураторске радове, 
прикупљао техничку документацију постојећег 
стања, израђивао пројектну документацију за 
спровођење конзерваторских радова, вршио 
надзор и спроводио реализацију свих радова 
на терену до 1986. године. Након обуставе 
конзерваторских радова, Завод је у више 
наврата улагао напоре за поновно покретање 
ових послова. Током 2010. године предложен 
је пројекат припреме елабората за санационе 
и конзерваторско-рестаураторске радове и 
презентацију налазишта. Пројекат је имао за циљ 
да формира комплетну техничку, геодетску и 
фотодокументацију постојећег стања потребну 
за израду свеобухватног елабората, који ће 
адекватно третирати цело налазиште. Само је 
делимично подржан у 2011. години и том приликом 
је спроведена дигитализација постојеће техничке 
документације која се чува у Заводу за заштиту 
споменика културе Ниш, Завичајном музеју 
Књажевац и Археолошком институту Београд. Сва 
документација је обједињена и достављена чување 
и коришћење свим надлежним институцијама. 
Током 2016. године Завод је израдио пројекат 
за извођење текућег одржавања, санационих 
и конзерваторско-рестаураторских радова на 
северозападној (СЗ) и западној (З1) кули и делу 
западног бедема, којим су предвиђени и радови на 
презентацији и интерпретацији на налазишту.
Археолошки институт Београд је у сарадњи 
са Музејом и Заводом, покренуо систематска 
истраживања и спроводио их од 1975. године. 
Досадашњим ископавањима истражени су делови 
западне капије, средњих кула на западном бедему, 
југозападне куле, јужне капије, североисточне 
куле и кружног објекта, средње куле на северном 
бедему са северном капијом, северозападне куле, 
објекта у централном делу утврђења, грађевине 
југозападно од утврђења и терми североисточно 
од утврђења, док се новија истраживања баве 
некрополама у близини. Археолошка истраживања 
на утврђењу су само делимично спроведена, и у 
наредном периоду треба их планирати у складу и 

за потребе конзервације и презентације.

ЗНАЧАЈ СТУДИЈЕ 
Студијом заштите археолошког налазишта „Равна“ 
(Timacum Minus) омогућено је свеобухватно 
сагледавање историјата налазишта, историјата 
археолошких истраживања и конзерваторских 
радова, тренутног стања налазиштa, али су 
понуђене и главне смерница за даље поступање у 
процесу рехабилитације.
За потребе израде Студије, на основу решења 
о заштити, дефинисане су границе заштите 
археолошког налазиштаи дат је графички приказ 
граница заштите и граница обухвата Плана 
детаљне регулације. Представљен је сажет 
историјат налазишта, систематизован преглед 
археолошких истраживања, дат је опис истражених 
архитектонских структура, као и преглед свих 
конзерваторско-рестаураторских активности. 
Објашњен је настанак и развој „етно-парка“, музеја 
на отвореном, у дворишту сеоске школе и начин 
на који се он користи. Изнети су планови за даљи 
развој, при чему је акценат стављен на неопходност 
обједињавања археолошког налазишта и „етно-
парка“ у јединствени систем, у физичком, 
структуралном и функционалном смислу.
Студијом је обухваћена и опсежна валоризација 
налазишта, са јасним приказом које све  вредности и 
значај оно поседује. Извршена је процена тренутног 
физичког стања архитектонских елемената 
и целог простора археолошког налазишта и 
дат упоредни приказ стања архитектонских 
структура током археолошких истраживања, 
односно конзерваторских радова и данас. Дата 
је процена постојеће документацију о налазишту 
(графичка документација, фотодокументација, 
писана документација, библиографија објављених 
радова,просторно планска документација). 
Јасно је приказан начин коришћења налазишта и 
„етно-парка“, као и њихов степен презентације 
и интерпретације. Даље је реално сагледана 
управљачка структура, преглед најзначајнијих 
заинтересованих страна, њихове надлежности и 
досадашње ангажовање.
Овако прикупљени и систематизовани подаци о 
налазишту послужили су као основа за анализе 
карактеристика налазишта – позитивних или 
негативних, даљих могућности за развој, али 
и могућих претњи за остваривање планираних 
активности („SWOT“ анализа). Процена постојећег 
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стања археолошког налазишта „Равна“ и услова у 
којима се налази, као и генералних прилика у земљи, 
представљају основ који је послужио за креирање 
планова и политика развоја и унапређење стања 
налазишта.
Један од закључака је да је Завичајни музеј 
Књажевац једини компетентан да буде управљач 
и археолошким налазиштем и „етно-парком“ 
Равна, али је, у овом тренутку, потребно да свака 
од надлежних институција, активно учествује у 
планирању и креирању детаљног програма, као 
и да реализују активности које су у њиховом 
домену ангажовања у потпуности, квалитетно 
и синхронизовано, а све у циљу успостављања 
квалитетног система функционисања. 
Почетни планови за рехабилитацију, дати кроз 
Студију, базирани су на дефинисаној визији за 
налазиште, као и препознатим циљевима који се 
желе постићи. 
Примарни циљ је да се археолошко налазиште, 
културно добро од великог значаја, заштити 
од даљег пропадања, на одговарајући начин 
презентује, обезбеде механизми одрживог 
управљања њиме и да заједно са „етно-парком“ 
у дворишту сеоске школе постане јединствен 
комплекс. У складу са овим примарним циљем 
препознати су и други општи циљеви, који се 
тичу стања налазишта, радова на конзервацији и 
рехабилитацији, дефинисању филозофије заштите, 
подизању свести о значају и историјској вредности 
налазишта и развијању концепта самоодрживости. 
На основу општих циљева дефинисане су 
приоритетне активности, које се првенствено 

односе на заштиту од пропадања истражених 
структура. Осмишљен је и систематизован план 
рада – акциони план, са јасно дефинисаним 
активностима за реализацију конкретних планова 
и остварење препознатих циљева.

ЗАКЉУЧАК
Археолошко налазиште „Равна“ (Timacum Mi-
nus) је само делимично археолошки истражено, 
са минимално спроведеним радовима на 
конзервацији и без спроведених активности на 
презентацији и интерпретацији налаза in situ. 
Потпуно је непрепознатљиво и нечитљиво за 
посетиоце, чак и за стручњаке, а услед недостатка 
путне сигнализације, сигнализације у оквиру 
граница заштите археолошког налазишта и 
информационих табли, лако је потпуно превидети 
његову позицију, када пролазите поред њега. 
Како би се покренуо процес заштите и презентације 
налазишта потребно је формирати управљачку 
структуру, која ће обезбедити свеобухватну 
рехабилитацију налазишта, при чему ће се посебна 
пажња посветити конзервацији, презентацији, 
интерпретцији, едукацији и туристичком 
коришћењу налазишта од стране шире заједнице. 
Ситуација са археолошким налазиштем је у овом 
тренутку веома комплексна, те је потребно да свака 
од институција активно учествује у планирању и 
креирању програма, и да реализује део активности 
који је у њиховом домену ангажовања у потпуности 
и квалитетно, а све у циљу успостављања 
квалитетног система функционисања и унапређења 
општег стања.                                             

Слика 8. Западна капија у току археолошких 
ископавања , фотографија: из документације Завода за 

заштиту споменика културе Ниш

Слика 9. Западна капија 2016.године,
 фотографија: из документације Завода за заштиту 

споменика културе Ниш
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Први корак ка томе свакако је израда Плана 
детаљне регулације археолошко-етнолошког 
парка „Равна“, односно имплементирање у планске 
документе плана заштите и рехабилитације 
налазишта. Израда ових докумената треба да 
подстакне остваривање крајњих циљева и визије да 
се археолошко налазиште заједно са етно парком у 
дворишту школе представи као изузетан и уређен 
археолошки и етно парк са развијеним системом 
управљања, који ће обезбедити квалитетну заштиту 
и конзервацију, презентацију и интерпретацију 
наслеђа, а у будућности и наставак систематских 
археолошких истраживања и даљу континуирану 
заштиту и презентацију. Рехабилитацијом 
налазишта  треба створити озбиљан истраживачки 
и образовни центар, али и туристички атрактивну 
дестинацију, која ће довести до рехабилитације 
локалне заједнице па и шире.
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НИШКА  ТВРЂАВА
 - ПРЕДЛОГ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ И УРЕЂЕЊЕ

Елена Васић Петровић

THE FORTRESS OF NIŠ - A PROPOSAL FOR REVITALIZATION
AND ORGANIZATION

Elena Vasić Petrović

Abstract: The Fortress of Niš represents a cultural monument of great importance for the Republic of Serbia and 
the protected area covers about 91ha of the city center on the right bank of the River Nisava. Since I century AD 
to this day this area was the scene of a very busy building activity, which resulted in a very complex issue of pro-
tection and use, as well as harmonizing the needs arising from the previous two.
Institute incharge for the protection has made a proposal for a comprehensive planning and revitalization by 
making a kind of a strategic document which has visualized all the problems, off ered solutions and defi ned cost 
and schedule for implementation.
This paper presents a summary of this document titled “Conceptual Planning and Revitalization of the Fortress of 
Niš”, and its author is also the author of this article.

Key words: fortress, Niš, planning, revitalisation.

Апстракт: Нишка тврђава представља непокретно културно добро од великог значаја  за Републику 
Србију, а заштићени простор обухвата приближно 91ха централне градске зоне на десној обали реке 
Нишаве. Од I века н.е. до данашњих дана овај простор био је са прекидима поприште веома живе 
градитељске делатности, што је резултирало веома комплексном проблематиком заштите и коришћења, 
али и усаглашавања потреба проистеклих из претходна два.
Надлежна служба заштите дала је предлог за свеобухватно уређење и ревитализацију израђујући једну 
врсту стратешког документа који је сагледао све проблеме, понудио решења и дефинисао трошкове и 
динамику за реализацију.
Овај рад представља сажети приказ тог документа који носи назив „Идејно програмско решење уређења 
и ревитализације Нишке тврђаве“, а чији је аутор уједно и аутор овог текста.

Кључне речи: тврђава, Ниш, уређење, ревитализација.

УВОД
Нишка тврђава је заштићена као непокретно 
културно добро од великог значаја1 за Републику 
Србију. Комплекс овог споменика културе сачињен 
је из неколико целина чију заједничку црту чини 
постојање богатог културног наслојавања и 

сложена урбана композиција простора различитих 
намена и функција, истовремено испреплетаних и 
повезаних, али и сукобљених на истим релацијама. 
Историјски подаци и архитектонско наслеђе 
детерминишу овај простор као централну тачку 
око које се, на десној обали Нишаве, почевши од 
I века н.е. развијају како фортификације, тако и 
урбани елементи насеља. Поред утврђења из XVIII 
века које визуелно доминира простором, у оквиру 
бедема и у његовој непосредној околини, налазе 
се објекти и археолошки остаци из различитих 
историјских епоха, са различитом наменом, 

1 Нишка тврђава је решењем Републичког завода за заштиту и научно проучавање 

споменика културе Народне Републике Србије бр.671/48 од 6. маја 1948. године 

стављена под заштиту државе са непосредном околином. Завод за заштиту споменика 

културе у Нишу је решењем бр.02-42 од 24. априла 1969. године утврдио Нишку тврђаву 

за споменик културе и проширио границе заштите (заштићена околина). Тврђава је, 

одлуком Скупштине Социјалистичке Републике Србије, категорисана за споменик 

културе од великог значаја 7. априла 1979. године (подаци из документације ЗЗСК Ниш).
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степеном очуваности и презентованости. Осим 
културно-историјских и урбаних елемената, као 
посебна карактеристика истиче се и специфични 
природни амбијент, којег сачињавају углавном 
неуређене и лоше одржаване зелене површине 
и високо листопадно растиње, што доприноси 
постојању микроклиме која је знатно квалитетнија 
у односу на климатске карактеристике околног 
градског урбанизованог простора, али која 
истовремено угрожава елементе архитектуре 
и сигурност корисника. Целокупна ситуација 
производи хаотично стање и доприноси 
међусобној негацији наслеђа и урбаних елемената. 
Фаворизовање импровизованих објеката и 
непримерених садржаја и потпуна запуштеност 
појединих делова комплекса, такође доприносе 
апсурдности ситуације (Васић-Петровић, 2012).

ИСТОРИЈСКИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА РАЗУМЕВАЊЕ КОМПЛЕКСНОСТИ 
ПРОСТОРА НИШКЕ ТВРЂАВЕ
Централне области Балкана, па самим тим и онај део 
на којем ће се у предримско доба развијати насеље 
на простору данашњег Ниша, био је настањен 
Илирима, односно племеном Дардана(Петровић, 
2007). Подручје Понишавља и Наиса, насељавали су 
још и Трачани, Серди, Келти и Трибали (Папазоглу, 
1969). Мешовити састав становништва у овим 
крајевима разумљив је нарочито ако се има у виду 
да у доба формирања првих етничких група на 
Балкану границе нису могле бити админастративно 
одређиване, и да су често померане. 
Ширење римске власти у областима централног 
Балкана уследило је после тзв. Дарданског рата, 
75-73 пре н.е. (bellum Dardanicum). Дарданија 
је у целости поседнута римским легијама тек 
после 29. године пре н.е. и од тог датума њена 
судбина је везана за историју римске провинције 
Мезије. Новоуспостављена римска провинција је 
обухватила област коју су насељавали Дарданци-
Дарданију, а римски освајачи извршили су 
промене на Балканском полуострву, у војничком, 
политичком, културном и управном погледу 
(Машкин, 2005). 
Римска провинција Горња Мезија настала је 85–86. 
године под царем Домицијаном (81-96), поделом 
раније успостављене провинције Мезије на Горњу 
и Доњу Мезију. Од градова од већег значаја у 
Горњој Мезији треба споменути Скупи (недалеко 
од данашњег Скопља), Ремесијану (Бела Паланка), 

Улпијану (данас Липљан), Акве (Прахово) и Наис 
(данас Ниш). У време цара Хадријана (117-138 
н.е) ови градови Горње Мезије добили су статус 
муниципијума, а латински језик и римска култура 
потпуно су се проширили у овој провинцији. У доба 
цара Диоклецијана (284-305 н.е) на територији 
Горње Мезије створене су две нове провинције: 
Приобална Дакија и Унутрашња Дакија.
Клаудије Птоломеј (II век н.е.) из Александрије, 
у свом делу „Географија“ или „Приручник из 
географије“, у својеврсној збирци онога што је 
било познато о географији Римског царства у II 
веку, спомиње Наис као један од четири највећа 
града у Дарданији.  Горња Мезија увек је била војна, 
гранична провинција римског царства. Пошто је 
римска војска постепено постајала погранична 
војска, ислужени војници-ветерани добијали су као 
награду за дугогодишњу верну службу у римским 
легијама земљу за насељавање у провинцији. 
У другој половини II века град Наис је центар 
за организацију одбране северне Дарданије. 
У њему је смештена кохорта I Aurelia Dardano-
rum. Прва дарданска кохорта организована као 
територијална милиција (претпоставља се да 
је за потребе ове војне формације саграђена 
прва тврђава од камена). Припадници кохорте 
регрутовани су од локалног становништва, што је 
свакако утицало на романизацију и убрзани развој 
града. До средине III века, Наис је, захваљујући 
повољном географском положају постао стециште 
војника, ветерана и њихових породица, трговаца 
и других досељеника. Присуство војника четврте 
Флавијеве и седме Клаудијеве легије, који у Наису 
остављају бројне објекте, постојање радионица 
за производњу војне опреме и арсенала, као и 
војничких ергела, говоре нам о брзом развитку 
града. Многобројни материјални остаци римске 

Слика 1. Нишка тврђава, поглед са југозапада на 
Стамбол-капију, фотографија: Е.В.Петровић, 2015.
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културе (зидови, бедеми, опеке, калдрма, мостови, 
водоводи, путеви, итд.) на подручју данашњег 
града дају нам податке о животу и уређењу ове 
области у римско доба (Стошић, 2011).
Град доживљава највећи градитељски напредак 
у IV веку, у време владавине цара Константина 
Великог (306-337). Цар, иначе рођен у Наису, 
сигурно се потрудио да украси, прошири и обележи 
место свог рођења (археолошка истраживања 
тек треба да открију нове податке о животу 
античког Ниша, као и римског насеља у предграђу, 
на археолошком налазишту Бресје-Медијана). 
После смрти Константина 337. године, у Наису 
повремено бораве Константинови синови –  млади 
императори Констанс и Констанције. У Наису је 
350.године абдицирао заповедник подунавске 
војске, узурпатор Ветранион, 361. године дуже 
боравио цар Јулијан, а 365. године Медијану 
(тада се први пут помиње у изворима), као место 
сусрета и договора бирају браћа-сувладари цареви 
Валентинијан и Валенс (Петровић, 1976).
Римски град Наис су, према Марцелиновим 
хроникама за 441. годину, и Присковој “Историји”, 
до темеља порушили Хуни 441/442. године. Град је 
471. године претрпео и напад Гота.
Тек за време владавине Јустинијана Првог, у 
VI веку (527-565), Ниш се поново помиње као 
административни центар, као утврђен и за 
непријатеље неосвојив град, са обновљеним 
бедемима и војничким логором у чијој је околини 
подигнуто преко тридесет нових утврђења, о чему 
говори Прокопијеу делу “О грађевинама”. 
Словени око 550. године прелазе реку Дунав и 
постепено насељавају Балкан. Крајем VI века и Ниш 
постаје мета напада Авара и словенских племена 
(578-579, 586, 587), који из деценије у деценију 
бивају све жешћи, па долази до слома војног и 
управног система Источно-римског царства на 
Балканском полуострву. Пад ромејског (римског) 
Наиса одређује се престанком циркулације новца у 
граду око 612-614. године. Антички Наис је разорен 
и напуштен. Ипак његово име се, у измењеном 
облику, сачувало до данас. 
У недостатку писаних извора и сведочанстава 
током VII и VIII века, историја Ниша остаје готово 
непозната. Пространо Самуилово царство је у 
другој половини X века обухватало и подручје 
Ниша. 
Напори Византије за поновну успоставу власти на 
Балкану уродили су плодом и почетком XI века Ниш 

доживљава развој у оквиру царства. Ниш је црквено 
и епископско седиште, и у граду је постојала 
епископска црква Св. Прокопија. Византијски Ниш 
је крајем XI века важио за јако војно упориште и 
добро утврђен град.
Извори за Први крсташки рат (1096-1099), описују 
Ниш као боље утврђен град од Београда, “опасан 
јаким зидинама и кулама’’. Први писани византијски 
извор о обнови средњевековне Нишке тврђаве 
потиче из 1165.године, када византијски историчар 
Никита Хонијат наводи да је цар Манојло I Комнин 
(1143-1180) ‘’и сам Ниш окружио зидовима“.
У другој половини XII века Ниш је oсвајао и рушио 
(1183 и 1186) Стеван Немања, српски Велики жупан, 
најављујући успон српске државе у средњем веку. 
У Нишу су 1189. године немачког цара Фридриха I 
Барбаросу дочекали Стефан Немања и његов брат 
Страцимир. Ипак, већ 1191. године Ниш је опет 
византијски погранични град.  Ниш и Понишавље 
су од 1330. године у саставу српске средњевековне 
државе. У доба кнеза Лазара (1371-1389) Нишка 
тврђава је била обновљена, али већ 1386. град су 
први пут освојили Турци, а саму Тврђаву разорили. 
Деспот Стеван Лазаревић је, у време Деспотовине 
од 1402–1427, повратио Ниш и обновио Тврђаву. 
Била је то последња обнова средњевековног 
нишког утврђења, пошто је Ниш 1428.г. потпао под 
вишевековну турску власт.
Утврђени град скоро је у потпуности разорен, 
док се насеље, сада паланка под Турцима, са 
тврђавског простора постепено премешта и 
шири на леву обалу Нишаве. Некадашње снажне 
бедеме замењује слабија фортификација, која 
је карактеристична за период стабилизација и 
успона турске моћи током XVI-XVII века. Од уласка 
у границе турске државе до краја XVII века у Нишу 
су постојале следеће грађевине: тврђава, џамија и 
мост (Андрејевић,1997). 
Описујући Ниш, Евлија Челебија га назива градом 
(1660. године), истичући тиме да насеље у свом 
саставу има и тврђаву. Тврђава је изграђена од 
камена, била је без посаде, и имала је капију 
направљену од дрвета окренуту према југу.
Јачање Аустријског царства, губитак Великог 
турског рата 1683-1699. године и слаба одбрамбена 
моћ Османског царства, имали су за последицу 
изградњу и утврђивање градских бедема. Губитком 
Београда 1717, у Аустријско-турском рату (1716-1718) 
и премештањем војног и управног седишта у Ниш, 
Турци су 1718. изградили земљано утврђење Хисар. 
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Утврђење је било већих димензија од данашње 
тврђаве и имало је изглед троугла, обухватајући и 
Београд-махалу.
Земљани бедем Хисара садржао је седам бастиона, 
а дуж бедема налазио се ров, ширине 3,50м, 
напуњен водом из реке Нишаве. У Хисар се улазило 
на три капије, а његов изглед сачуван је на тзв. 
Италијанском плану из 1719.године.
Одлуку о изградњи саме Нишке тврђаве Порта 
је донела пет месеци после завршетка радова 
на Хисару. Данашња тврђава изграђена је у 
периоду од фебруара 1719. до јуна 1723. године. 
Очигледно је да су Турци, губитком северне Србије 
и Београда, Пожаревачким миром (21. јул 1718.), 
утврђујући Ниш хтели да надокнаде и ублаже 
велике територијалне губитке изградњом оваквог 
фортификацијског објекта. У пролеће 1719. године 
отпочели су радови по пројекту главног архитекте 
Мехмед аге и његовог брата Мустафа аге, главног 
организатора радова (Андрејевић,1996). Прве 
године градње, ангажовао је више хиљада спахија 
из десет санџака Румелијског беглербеглука, а 1722. 
године из четрнаест  санџака. Завршетак радова 
обележен је постављањем плоче са записом на 
Стамбол капији, јуна 1723. године. Нишка тврђава 
постаје војни објекат првог реда и то ће остати до 
краја турске владавине.
Данас је Нишка тврђава једно од значајнијих 
и боље очуваних споменика фортификације 
ове врсте у средишњем делу Балкана. Њена 
полигонална основа, са осам бастионих тераса, 
изграђена је на остацима античког, византијског и 
средњовековног утврђења. Висина бедема је 8,0м, 
а просечна дебљина 3,0м, док је укупна дужина 
бедема 2.100,00м. Била је опасана ровом. Нишка 
тврђава, у оквиру бедема има површину од преко 
20 хектара. 
Српско–турским  ратом 1877. године ослобођен 
је Ниш. У Нишу је убрзо по ослобођењу почела 
да заседа Народна скупштина Кнежевине Србије, 

а сам град мења свој изглед и постаје највеће и 
привредно најразвијеније место после Београда. 
Кнез Милан Обреновић га је сматрао другом 
престоницом Србије (Стошић,2011).
Тврђава је, од 1878. до 1949. године имала изразито 
војни карактер и као таква је функционисала 
искључиво у војне сврхе, за потребе српске, 
односно југословенске војске. Предата је за 
цивилну употребу 1949. године.

ХРОНОЛОШКИ ПРЕДГЛЕД ПРЕТХОДНИХ 
АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА , 
КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ 
РАДОВА И ДРУГИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА
На основу података из архиве Завода и не 
тако бројних публикованих радова сачињен је 
комплетан преглед свих претходних археолошких 
истраживања, конзерваторско-рестаураторских 
радова и других интервенција, за потребе израде 
предметног стратешког документа.
Археолошка истраживања
Прва археолошка истраживања после Другог 
светског рата отпочела су 1958.године. У периоду 
од 1962. до 1972.године реализоване су четири 
архелошке кампање. У току 1966. на потезу где 
је изграђена бензинска станица (простор испред 
Видин, односно Виник-капије са њене спољашње 
стране) регистровани су налази из периода антике 
и Византије, као и средњовековно подграђе и 
некропола. Године 1963. вршена су археолошка 
ископавања код Бали-бегове џамије (Радивоје 
Љубинковић), а 1969. вршена су сондажна 
испитивања између бедема Нишке тврђаве и 
реке Нишаве приликом радова на постављању 
канализационе мреже (Улице Јадранска и Ратка 
Павловића). У току 1971. године истраживани су 
сектори сeверно од Арсенала (сектор Д-XIV) и дуж 
спољашњих зидова - источни, северни и јужни(Душан 
Максимовић и Радивоје Љубинковић), као и бедеми 
између Београдске и Стамбол-капије. Године 
1972. истраживан је додатно простор северно од 
Арсенала (сектор 16Д), обављена су и ископавања 
на простору испред Амама (Љубица Поповић). 
Наставак истраживања на простору испред Амама 
следи у току 1973. године. Истраживачки радови на 
улазном простору и нишама - казаматима између 
Стамбол и Београдске капије одвијали су се 1974. 
године (Љубица Поповић), као и истраживачки 
радови на гласији западно од тврђавског рова и 
на простору Главне аутобуске станице (Љубица 

Слика 2. Нишка тврђава, остаци византијских објеката 
и улице, фотографија: А.Ћирић, 2013.
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Зотовић), а настављена су и истраживања на 
простору испред Амама. Истраживачки радови на 
античкој улици, тзв. Асклепијевом храму и објекту 
под сводовима, започети су 1984.године, а рађено 
је и на Видин-капији, средњовековним објектима 
подигнутим на западном и јужном бедему тврђаве 
и бастионих утврда на западном бедему. Ови 
радови настављени су и у току 1984.и 1986.године. 
Истраживачки радови на палати са октогоном 
одвијали су се током 1987. и 1988.године (Петар 
Петровић). Године 1993. обављени су истраживачки 
радови у нишама - казаматима код Београдске 
капије, на простору испред њих и на северном 
прилазном платоу поред њих, а 1995. праћење 
земљаних радова на југозападном делу тврђаве (ван 
бедема) који су извођени у сврху реконструкције 
зелене пијаце “Тврђава”. Исте године обављени су 
истраживачки радови на термама код Београдске 
капије(Тони Чершков), као и за потребе санације 
оградног зида Пашиних конака. Током 2000.
године обављена су заштитна истраживања на 

простору изградње нове метеоролошке станице, а 
2013.године током бесправне изградње бензинске 
станице НИС-а регистрована је касноантичка 
некропола североисточно од Видин-капије.
Конзерваторско-рестаураторски радови и друге 
интервенције
Санација Спомен-костурнице у северном делу 
тврђавског рова урађена је 1951. године. Године 
1956. извршено је уклањање дрвећа и другог 
растиња са бедема тврђаве, затрпавање јама рова 
и лагума, односно потерних капија и пролаза на 
бедемима окренутим према реци Нишави; израђен 
је Елаборат за конзервацију Нишке тврђаве 
(Драгомир Тадић); извршена је конзервација 
порушеног бедема код данашње летње позорнице 
(Добросав Павловић). У периоду између 1957. и 
1959. године урађена је конзервација порушеног 
бедема код данашње летње позорнице и Водене 
капије. Између 1960. и 1962.године основани 
су Фонд за заштиту и одржавање историјских 
споменика тврђаве и Одбор за чување, уређење 

Слика 3. Нишка тврђава, ситуациони план, преглед досадашњих конзерваторско-рестаураторских радова и 
предлог за даље интервенције у циљу спровођења пројекта ревитализације и уређења, цртеж: Е.В.Петровић, 2011.
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и одржавање споменика културе тврђаве у Нишу, 
од стране нишких власти; израђен је Пројекат за 
конзервацију и рестаурацију споменика у Тврђави 
(Момчило Митровић); извршена је делимична 
конзервација северног зида Стамбол-капије, као и 
конзервација западног зида бедема и венца (према 
зеленој пијаци). 
Тврђава је са свим грађевинским објектима 
додељена на управљање Народном музеју у Нишу 
1965.године, а 1968. покренута је иницијатива за 
изградњу додатних објеката за потребе зелене 
пијаце „Тврђава“; извршено је рушење турских 
стамбених објеката иза Арсенала; уређена је 
летња позорница; одвијали  су  се радови  на 
адаптацији ниша лево од Стамбол-капије; 
покренута је иницијатива за изградњу приступног 
пута према техничким факултетима и моста преко 
бедема; одобрена је изградња тениских терена 
ТК “Раднички”; изведени су конзерваторско-
рестаураторски радови на источним и западним 
бедемима - спољна платна, као и конзерваторско-

рестаураторски радови на Стамбол-капији. У току 
1969.године покренута је инцијатива да се на 
простору који се налази северозападно од тврђаве 
изгради ауто-сервис (данашњи „Нишауто“) што 
је био први преседан за овај споменик културе 
у смислу планирања и извођења грађевинских 
интервенција великог обима. Радови на спортским 
теренима (рукометни терен са трибинама, 
осветљење) у западном делу рова тврђаве 
отпочети су 1970.године. У току 1971.године 
одвијали су се конзерваторско-рестаураторски 
радови на Арсеналу, а урађена је и превентивна 
заштита и конзервација бедема између 
Београдске и Стамбол-капије(Милорад Војиновић, 
Момчило Митровић), а 1972. године реализују се 
конзерваторско-рестаураторски радови на Бали-
беговој џамији, нишама - казаматима од „1“ до „6“- 
(између Београдске и Стамбол-капије) и Амаму, а 
изведене су и стазе, постављен је урбани мобилијар 
и урађено осветљење унутар тврђаве (Даница 
Јанић). Радови на адаптацији Зграде уметничких 

Слика 4. Нишка тврђава, ситуациони план, преглед досадашњих археолошких истраживања и предлог за даље 
ископавање у циљу спровођења пројекта ревитализације и уређења, цртеж: Е.В.Петровић, 2011.



атељеа одвијају се у току 1973, а исте године се 
гради и фискултурна сала код ОШ „Вук Караџић“ 
и делови Главне аутобуске станице. Године 1974. 
следи наставак конзерваторско-рестаураторских 
радова на нишама од „1“ до „6“(Даница Јанић), 
Амаму и Бали-беговој џамији, али се гради и 
полигон за обуку возача, на западном платоу ван 
бедема тврђаве.
Изградња Главне аутобуске станице наставља 
се и током 1975. године, као и конзерваторско-
рестаураторски радови на поменутим нишама, 
а ради се даље и на изради шетних стаза у 
унутрашњости тврђаве. Конзерваторско-
рестаураторски радови на западном бастиону 
поред Јагодинмалске капије изводе се 1985, 
као и израда стаза и ограда на истом сектору; 
наставља се следећа фаза за нише - казамате и 
Амам. Конзерваторско-рестаураторски радови 
на античким објектима у тврђави (античка 
улица) изводе се 1987.године, а 1988. они се 
проширују и на палату са октогоном на градском 
пољу. Конзерваторско-рестаураторски радови 
на Београдској капији, барутанама и нишама - 
казаматима од „7“ до „12“, као и на простору 
изнад њих и нишама у Асеналу, конзерваторско-
рестаураторски радови на античким објектима 
(објекат под сводовима) и адаптација ниша у 
Стамбол-капији изведени су 1989. Године 1990. 
спроведени су санациони радови на деловима 
северног бедема тврђаве. Наставак радова на 
ревитализацији ниша - казамата од „7“ до „12“ 
одвија се 1993.године, као и конзерваторско-
рестаураторски радови на споменику посвећеном 
Краљу Милану. Изградња Занатког центра испред 
Београдске капије одвијала се 1994. године.
Конзерваторско-рестаураторски радови на 
термама код Београдске капије, реконструкција 
зелене пијаце „Тврђава“, радови на реконструкцији 
топарница изнад ниша - казамата од броја „7“ 
до „12“ и изградњи магацинског простора, као и 
радови на уређењу југозападног платоа(између 
Стамбол и Београдске капије) и ревитализација и 
доградња Амама изведени су 1995.године (Сима 
Гушић).
Конзерваторско-рестаураторски радови на 
термама код Београдске капије настављени су 
и у току 1996.године, радови на санацији делова 
Београдске капије (вратнице) су обављени 1998, 
а 1999. настављени су радови на санацији дела 
бедема изнад Београдске капије.

У новије време у периоду од 2009.године 
углавном преко послова које спроводила градска 
Дирекција за изградњу, а према пројектима 
нишког Завода(Елена Васић Петровић), изведени 
су радови мањег обима на санацији спољашњих 
ескапри бедема тврђаве(према Јадранској улици, 
Главној аутобуској станици и у северном делу 
рова), као и потпуна реконструкција Барутане 
бр.4. Такође, радило се на обнови шетних стаза, 
расвете, мобилијара, а извредено је и постављање 
туристичке сигнализације преко пројекта који је 
водила Туристичка организација Ниша. Извршена 
је и тотална реконструкција Зграде Историјског 
архива.

ОПИС СТАЊА КУЛТУРНОГ ДОБРА И 
ПРИОРИТЕТА
Нишка тврђава чини средишњи део централне 
градске зоне која се простире на десној обали 
Нишаве. Потенцијали локације на којој се тврђава 
налази и њена улога у данашњој просторној 
организацији града, доступност и близина осталих 
садржаја (културно-историјских, угоститељских, 
туристичких, привредних...) у великој мери су 
неискоришћени, запостављени или потпуно 
погрешно ангажовани. Међутим, и поред ових 
чињеница статистички подаци показују да управо 
највећи број посетилаца у Нишу у току године у 
разне сврхе борави у Нишкој тврђави и њеном 
окружењу.
Изражена економска криза која је обележила 
протекли период, континуирани недостатак 

Слика 5. Нишка тврђава, ситуациони план, анализа 
постојећег стања, цртеж: Е.В.Петровић, 2011.

52



средстава за планиране акције, у великој мери 
је онемогућила или ограничила правовремено 
стручно, превентивно и оперативно ангажовање, 
одређивање одговарајућих режима заштите, 
као и услова одржавања и коришћења Нишке 
тврђаве. Тренутно стање у којем се она налази 
одраз је неповољних утицаја економских, 
друштвених и политичких прилика на развој 
града. Оно несумњиво одражава нашу истину и 
парадоксалност садашњице, наше животне услове 
и културу сваког од нас. 
Приоритет код разматрања уређења предметног 
подручја јесте непокретно културно добро Нишка 
тврђава, са свим елементима фортификације и 
свим постојећим објектима који имају културно-
историјски значај, али се такође мора имати у 
виду и чињеница да највећи део овог подручја 
није археолошки истражен и да су културни 
слојеви тврђаве и њеног непосредног окружења 
од непроцењиве вредности за науку и културу. 
У том смислу, поред систематских археолошких 
истраживања и било која друга инервенција на 
простору захвата, која подразумева откоп земље 
као део неке грађевинске активности, било да 
се ради о конзерваторско-рестаураторским 
радовима, постављању инфраструктуре или 
радова на уређењу партера и презентације 
постојећих објеката, подразумева и обавезне 
археолошко-истраживачке радове или по потреби 
само археолошки надзор.
Циљеви уређења Нишке тврђаве и њеног 
непосредног окружења јесу афирмација и 
унапређење непокретног културног добра и 
максимално искоришћење његових потенцијала, 
адекватна презентација постојећих непокретних 
археолошких налаза, адаптација постојећих 
објеката за савремену намену (уметност, култура, 
наука), уклањање неадекватних садржаја и објеката 
који су имали привремене дозволе, уређење 
парковских површина и спортско-рекреативних 
зона, обогаћивање садржаја у оквиру парковских 
површина, зонирање у смислу јасно дефинисаних 
могућности за коришћење појединих простора 
(концерти, фестивали, изложбе...), расчишћавање 
простора око бедема тврђаве у циљу потпуне 
реорганизације, тј.формирање прилаза, тргова, 
паркинга, дефинисање комуникација, партерног 
уређења, мобилијара и осветљења (посебнa пажњa 
поклоњена је историјским објектима, археолошким 
налазима и елементима фортификација-капије, 

бедеми...), постављању туристичке сигнализације 
и инфо-табли. 
Намена јавних површина и простора опредељена је 
искључиво у сврхе културих, научних, образовних, 
туристичких и спортско-рекреативних садржаја.
Приоритетним задацима сматрају се следеће 
активности: функционална реорганизација 
читавог простора, максимална искоришћеност 
капацитета, повећана безбедност за кориснике 
затворених и отворених простора, ослобађање 
приступних површина у сврху оставаривања 
боље комуникације просторних целина у оквиру 
бедема и ван њих, редефинисање изгледа главног 
улазног платоа; ослобађање централног платоа 
у оквиру бедема за наставак истраживања и 
презентацију античког наслеђа, археолошко-
истраживачки и конзерваторско-рестаураторски 
радови на бедемима заједно са свим припадајућим 
елементима (ескарпе, ров, контраескарпе, 
потерни пролази и капије, косе рампе, грудобрани, 
осматрачнице...), конзерваторско-рестаураторски 
радови на улазним капијама и  археолошко-
истараживачки радови на простору који оне 
захватају у циљу нивелације терена и прикупљања 

Слика 6. Нишка тврђава-пример картона валоризације 
НКД, прилог: Е.В.Петровић, 2011.
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података за конзерваторско-рестаураторске 
радове, стављање у функцију улазних капија, 
ревитализација свих постојећих објеката 
који се налазе у оквиру бедема уз адекватан 
конзерваторско-рестаураторски приступ и 
опредељивање за неку од савремених функција и 
активирање ровова тврђаве као главне спортско-
рекреативне зоне.

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ И 
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Разматрано подручје обухвата Нишку тврђаву 
и њену непосредну околину на површини од 
приближно 57ха и у потпуности припада зони 
заштите овог споменика културе. Границе 
предметног подручја су: река Нишава, Улица Ђуке 
Динића, Булевар 12.фебруар, Београдска улица,  
Улица Александра Медведева и Булевар Николе 
Тесле. 
Према пројектном задатку предметно подручје 
Пројекта подељено је на следеће карактеристичне 
просторне целине: А - простор Нишке тврђаве који 
се налази у оквиру бедема-парковска површина; 
А1 - простор који захватају чине сачувани ровови 
Нишке тврђаве са припадајућим елементима 
фортификације; Б - слободни простор градског поља 
; В1 - изграђене површине на којима се налазе: ОШ 
,,Вук Караџић“, Главна аутобуска станица и зелена 
пијаца „Тврђавa“; В2 – изграђене површине које се 
граниче са Булеваром Николе Тесле; Г1 – простор 
на коме се налази „Цветна пијаца“; Г2 – простор 
на којем се налази комплекс ТК „Раднички“ ; Г3 - 
полигон за обуку возача.
Просторна целина А је парковска површина 
ограничена бедемима Нишке тврђаве. Овом 
целином доминирају делимично или потпуно 
неуређене зелене површине, бедемски појас и 
углавном слободно стојећи објекти из различитих 
фаза изградње и експлоатације тврђаве. Појас 
бедема који има неправилну полигоналну шему 
представља континуирану масивну зидану 
структуру са два прекида на порушеним капијама 
(Видин и Јагодинмалска) и недостајућим делом 
на простору где се налази летња позорница. 
Денивелација простора креће се од најнижег 
нивоа  код главног улазног платоа између Стамбол 
и Београдске капије, преко централног платоа, 
до највишег нивоа шетних стаза и бедема. Највећи 
број објеката сконцентрисан је око главног улазног 
платоа(Арсенал, бедемске нише - казамати, Амам, 

остаци терми, летња позорница) и уз унутрашњу 
страну северних бедема (барутане, складиште 
“Градине“, Зграда уметничких атељеа и Апсана). 
На централном платоу налазе се Бали-бегова 
џамија, Зграда Историјског архива, комплекс 
Пашиних конака, Зграда метеоролошке станице, 
Планинарски дом, споменици Милану Обреновићу 
и Јелени Димитријевић, као и део истражених и 
делимично презентованих непокретних налаза из 
периода антике и Византије и лапидаријум. Главне 
хоризонталне комуникације у простору остварене 
су преко асфалтираних стаза, које на појединим 
местима имају ширину колских саобраћајница. 
Остале комуникације обрађене су гранитном 
коцкама или тзв.турском калдрмом. Улазни плато 
и простор летње позорнице поплочани су каменом. 
Простор шетних стаза бедема обрађен је каменом 
само на потезу изнад Београдске капије и дванаест 
бедемских ниша - казамата, који се налазе лево 
и десно од ње, као и изнад Стамбол-капије и на 
сегменту бедема који спаја ове две целине. Опште 
стање бедема Нишке тврђаве са свим припадајућим 
фортификационим елементима, улазним и 
потерним капијама процењено је као веома лоше, 
а на појединим местима и катастрофално. Објекти 
који су функционално припадали фортификацији из 
XVIII века такође су у јако лошем стању (Арсенала). 
Бали-бегова џамија због недостатка одржавања, 
такође је у опасности од прогресивног напредовања 
оштећења и деградације, као и Апсана и простор 
летње позорнице. Зграда Историјског архива 
обновљена је у последњих десет година, а Зграда 
метеоролошке станице подигнута је као потпуно 
нов монтажни објекат, такође у овом периоду. 
Комплекс Пашиних конака је у релативно добром 
стању, као и објекат у коме је смештен Планинарски 
дом. Сви побројани објекти немају савремену 
функцију, а неки од оних који је имају потребно је 
да је промене, јер очигледно она није адекватна.
Стање археолошких непокретних налаза и делова 
објеката из периода антике и Византије такође 
је веома забрињавајуће, јер осим терми које су 
конзервиране пре извесног броја година, остали 
објекти су у различитим стадијумима распадања 
или доведени до потпуне непрепознатљивости.
Као својеврстан проблем, који захтева што скорију 
озбиљну инервенцију намеће се и лапидаријум. Сви 
експонати, има их укупно 45, налазе се у изузетно 
лошем стању и морају се хитно конзервирати и 
адекватно презентовати.
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Хоризонталне комуникације постоје и 
функционишу солидно, али нису све у добром 
стању. Материјализоване су тако да као завршну 
облогу имају асфалт или камен (гранитна коцка, 
турска калдрма, плоче пешчара правилних и 
неправилних форми).
Високо зеленило је претежно из периода 
формирања парка после Другог светског рата, а 
травнате површине нису уређене.
Просторну целину А1 чине сачувани ровови 
Нишке тврђаве (северна, северозападна 
и североисточна страна) са припадајућим 
елементима фортификације, који у историјском 
и архитектонском смислу представљају 
нераздвојиву целину за просторном целином А, као 
део средњовековне бастионе тврђаве. Траса рова 
изнивелисана је у три фазе од запада према истоку 
кота терена се смањује у две каскаде за висину од 
по 1м. Ова целина представља претежно неуређену 
зелену површину, један њен део, најисточнији, 
организован је као паркинг простор, док се од 
њега према северу простиру спортски терени, који 
се као и паркинг не одржавају редовно и веома се 
ретко користе. Источни улаз у ровове блокиран је 
садржајима ТК „Раднички“.
Источно од комуникације према целини Б налази 
се Спомен-костурница прислоњена на ескарпу 
бастиона Б6, обновљена 2016.године и са сада 
потпуно уређеним платоом.
Ескарпа има три потерна пролаза, који из рова 
косом рампом кроз бедем воде у унутрашњост 
тврђаве, као и три импровизована пролаза који 
су или међусобно повезани на нивоу доње коте 
рова или су повезани са потерним пролазима. 
Контраескарпе у истом нивоу поседују неколико 
отвора мањих димензија који су зазидани, а у 
дубину насипа пружају се максимално до 1м. На 
контра ескарпи такође су сачуване и три рампе, 
којима се остварује директна комуникација са 
целинама Б и В1.
Просторну целину Б чине слободне површине 
градског градског поља. Овај део представља 
правилно обликовану, претежно неуређену 
зелену површину. Главна комуникација води из 
целине А преко целине А1 према садржајима 
који се налазе са друге стране Београдске улице 
(технички факултети и школе) и представља најјачу 
пешачку комуникацију унутар целине. Јужни део 
ове комуникације заобилази најзначајнији објекат 
на овом простору, а то је такозвана палата 

са октогоном. Она није до краја истражена, 
превентивно је конзервирана и представља један 
од приоритета за даљу рестурацију и презентацију. 
Неартикулисана пешачка комуникација прати 
форму контраескапре и пружа се у правцу исток-
запад. Западни део слободног простора у последње 
време неплански је запоседнут као импровизовани 
паркинг простор за аутобусе. Овде се налази још 
неколико напуштених и лоше неодржаваних 
објеката.
Просторна целина В1 изграђена је готово у 
потпуности објектима који су лоцирани уз 
југозападну и западну страну бедема и из којих 
се састоје Главна аутобуска станица и зелена 
пијаца „Тврђава“.  У времену њихове изградње 
агресивним приступом заузет је простор који је 
физички припадао турској тврђави, односно њеним 
рововима, али је истовремено уништено и много 
старијих културних слојева из периода средњег 
века и касне антике. Потпуно случајно део бедема 
византијског утврђења сачуван је јер чинио ободни 
део парцеле на којој је изграђена станица. 
Просторну целину В2 чине објекти на Булевару 
Николе Тесле. Овде се налази низ објеката 
подигнутих неплански, који својим садржајима 
и положајем угрожавају културно добро. Они су 
лоцирани и уз приступни пут према Видин капији.
Просторна целина Г1 испуњена је објектима 
привремене намене  који чине „Цветну пијацу“. 
Овде поред померљивих тезги, постоје и објекти 
чврсте градње. Од настанка пијаце до данас 
неконтролисана експлоатација овог простора 
довела је до потпуно хаотичне ситуације која се 
не може ни по ком основу сматрати прописном. 
Посебан проблем представља то што је пијаца 
постављена испред Београдске капије чиме је 
онемогућено не само њено визуелно сагледавање, 
већ и њена основна функција.
Просторна целина Г2 обухвата објекте ТК 
„Раднички“. Овде се поред управне зграде и самих 
терена за тенис налази и неколико неплански 
подигнутих објеката. Садржаји ове целине 
блокирају улазе у зону А преко Јагодинмалске 
капије и у источни део тврђавског рова.
Просторну целину Г3 чини благо нагнути плато 
на коме се налази полигон за обуку возача и 
неколико монтажних објеката. Овде је такође у 
току експлоатације придодат низ непримерених 
импровизованих садржаја.
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НОВИ ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНИ 
КОНЦЕПТ 
Као што је већ напоменуто главни проблеми 
Нишке тврђаве као споменика културе су: 
недостатак континуираног изучавања и одржавања 
материјалног културног наслеђа; недостатак 
одговорности и организованости у управљању 
градским добрима и урбанистичком планирању и 
неадекватна експлоатација целокупног простора и 
недостатак ангажованости потенцијала.
Основна концептуална поставка уређења и 
ревитализације огледа се у следећим принципима: 
Нишка тврђава и њено непосредно окружење 
представљају централну градску зону чије 
многобројне потенцијале треба максимално 
искористити; сви делови предметног подручја 
треба да буду међусобно повезани и да својом 
организациом и садржајима упућују једни на 
друге и међусобно се функционално употпуњују; 
сви сувишни и непримерени садржаји и објекти, 
као и они бесправно подигнути, који на било који 
начин угрожавају материјално културно наслеђе 
и просторни склад морају се уклонити; намена 
површина и објеката треба да задовољи реалне 
потребе већ постојећих корисника и да привуче 
нове, свих старосних и друштвених структура; 
планирани садржаји треба да обезбеде већи 
квалитет живота заједно са приоритетним 
очувањем аутентичности вишеслојног наслеђа; 
сви историјски објекти морају се сачувати и 
треба да имају адекватну савремену намену како 

би се обезбедила њихова самоодрживост; сви 
нови садржаји треба да буду компатибилни са 
постојећим историјским амбијентом и његовим 
значајем.
Просторна целина А  
Ова целина задржава своју основну намену 
парковске површине. С обзиром на то да у оквиру 
овог простора, као и на простору који захвата потез у 
ширини од 50 метара од спољашње ескарпе бедема, 
није дозвољена изградња било каквих нових 
објеката (осим у функцији заштите и презентације 
непокретних културних добара) постојећи објекти 
добили су нове намене уз претходно извођење 
неопходних конзерваторско-рестаураторских 
и других архитектонско-грађевинских радова. 
Постојећи објекти се не руше, већ се адаптирају 
и реконструишу. Извршено је зонирање према 
реалним потребама за оптималну експлоатацију 
свих делова, редефинисане су хоризонталне 
комуникације и зелене површине, а читав 
простор је опремљен адекватним мобилијаром, 
туристичком синализацијом и новим садржајима, 
посебна пажња посвећена је и озелењавању.
Задржане су готово све постојеће комуникације 
уз благу модификацију форми и местимичну 
модификацију материјализације. Предвиђено је 
да се задрже скоро све трасе постојећих стаза уз 
мање корекције како би се одговорило потребама 
новог концепта просторне организације. Два 
главна разлога за то су: неистраженост највећег 
дела простора тврђаве и економичност. 
Централни простор обухваћен најужим обручем 
комуникација представља простор на коме су 
откривени делови Наиса и у овој поставци он остаје 
подређен управо том сегменту наслеђа, његовом 
истраживању и презентацији. Овде се предвиђа 
и постављање реплике статуе Константина 
Великог у природној величини на месту садашњег 
лапидаријума.
Такође, на постојеће комуникације су додата 
проширења у виду малих платоа који треба 
да омогуће визуелно сагледавање објеката на 
централном платоу, лакши приступ и омогућивање 
значајније позицију у простору. Следећи шири 
обруч обухвата велике зелене целине, које садрже 
мали број објеката, око којих су опет формирани 
платои и којима су омогућене комуникације са 
главним стазама. Ова два „обруча“ омогућавају 
колски прилаз свим деловима ове просторне 
целине и свим објектима што олакшава њихово 
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сервисирање и доступност у случају пожара или 
других хитних ситуација. Сви платои и тргови 
опремљени су мобилијаром и чесмама са пијаћом 
водом.
Трећу концентричну зону чине сами бедеми са 
истуреним бастионима и проширењима. Овај 
простор је у партеру третиран најблаже, из 
простог разлога што представља својеврсну 
„тампон зону“ у складу са својом оригиналном 
сврхом. Осим делова који су већ третирани раније, 
тако што је бедемска шетна стаза у потпуности 
избетонирана и поплочана каменом, сада су на 
посебан начин обрађени бастион БА6 заједно са 
својим непосредним окружењем, а предвиђен је 
за реконструкцију аутентичне војне одбрамбене 
поставке, док је простор између бастиона БА3 и БА4 
предвиђен за изложбене поставке на отвореном и 
функционално је повезан са Зградом уметничких 
атељеа. Читав појас повезан је у целину и на делу 
код Летње позорнице, где је до сада био присутан 
комуникациони прекид и то интерполацијом велике 
мултифункционалне сале у постојећу структуру.
У  просторну целину А приступа се преко четири 
главне капије и то две постојеће(Стамбол и 
Београдска)су искључиво пешачке, Јагодинмалска, 
која се отвара и адаптира у капију за колски 
саобраћај, а Видин-капија, на којој се ради 
реконструкција је у основи пешачка, али се у 
посебним случајевима може користити и као 
колска. Такође, у ову целину се може приступити 
директном комуникацијом кроз северне бедеме, 
преко потерних пролаза из целине А1.
Као изузетна вредност просторне целине А 
препознат је и специфични природни амбијент 
којег сачињава углавном високо листопадно 
растиње. Предложена просторно-функционална 
организација имала је као императив поменуте 
карактеристике предметног подручја, па су с 
тим у вези понуђена решења подређена и овим 
квалитетима локације. У складу са тим врши се 
замена старог и болесног дрвећа и врши планска 
садња новог. Мање травнате површине се уређују, 
док се велике додатно озелењавају ниским и 
жбунастим растињем.
Карактеристичне подцелине су: А-а, бедеми 
са свим припадајућим фортификационим 
елементима, улазним и потерним капијама, где 
се предвиђају конзерваторско-рестаураторски 
радови на свим улазним капијама (I-Стамбол, 
III -Видин, II -Јагодинмалска и IV - Београдска), 

њихово стављање у функцију, као и оспособљавање 
њихових затворених простора за савремену 
намену; врши се реконструкција делова бедема 
(северна страна, део западне и источне стране) 
тако да они добију своју аутентичну форму, али 
и адекватну заштитну зону према рововима, као 
и свих читљивих и функционално неопходних 
припадајућих елемената бедемских зидова и 
ровова (рампе и потерне капије); велике зелене 
површине обогаћене су пешачким комуникацијама 
и адекватним садржајима урбаног мобилијара; 
они представљају добре видиковце и просторе 
одличне за одмор и шетњу. Део бедема код 
бастиона БА6, као и сам бастион заједно са 
Барутаном Б4 и топовском рампом презентован 
је као аутентична поставка фортификационог 
система из времена настанка тврђаве; Т1 - главни 
улазни плато испред Београдске и Стамбол капије 
(унутар тврђаве) са Арсеналом(А), Амамом(Х), 
термама(ТО), делом византијског бедема(ВБ1) 
и санитарним блоком иза Арсенала проширен 
је у највећој мери према северу и заокружен као 
целина спуштањем нивоа постојеће комуникације 
на оригинални ниво на коме се налазе објекти из 
окружења; овим потезом поред већ поменутих 
предности, омогућава се завршетак ископавања 
на термама и византијском бедему, као и њихова 
адекватна презентација, али и боље коришћење 
простора Арсенала; уједно се добија још један 
затворен простор (потерни пролаз са капијом код 
Стамбол капије) који може добити комерцијалну 
намену и отвара боља могућност за сагледавање 
и коришћење улазних капија; Т2 мали терасасти 
плато са спомеником Милану Обреновићу(С1) 
задржава основну поставку уз промену трасе 
хоризонталне комуникације (опционо овај 
споменик се може изместити на главни улазни 
плато (позиција новопројектоване фонтане) у 
случају да значај евентуалних археолошких налаза 
на предметној локацији то захтева; овде припадају 
и уређена површина са спомеником Јелени 
Димитријевић(С2) и остацима зидова турских 
објеката; Т7 централни плато са Планинарским 
домом(ПД), Бали-беговом џамијом(ББ), 
византијском улицом(ВУ), комплексом Пашиних 
конака(ПК), лапидаријумом(ЛА), објектом под 
сводовима(ОС), античком улицом и базиликом(АУ), 
Зградом историјског архива»(ИА)-будући 
музеј, Барутаном (Б5) ковачницом и Зградом 
метеоролошке станице(МС); (А-д) ободни део 
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уз северне бедеме са барутанама Б1, Б2, Б3 и Б4, 
комплексом Апсане(А), зградом „Градине“(Г) 
и зградом у којој су се налазили атељеи(УА); Т8 
манифестациони плато са великим поплочаним 
тргом Т11; Т9 и Т10 су саставни делови источног 
платоа и намењени су деци (дечије игралиште, 
дечији научни парк и дечији истраживачки центар).
Просторна целина А1
Овај простор који захватају ровови тврђаве и горе 
наведена парковска површина организовани су 
тако да функционишу јединствено. Намена овог 
простора јесте везана за спорт и рекреацију, у том 
смислу предвидеђени су спортски терени и њихови 
пратећи садржаји. 
Простор ровова повезан је са остатком тврђаве 
преко 3 потерна пролаза и 3 потерне капије, као 
и преко техничког прилаза из Улице Ђуке Динић, 
и косих рампи према градском пољу. Техничким 
прилазом из Улице Ђуке Динић и пешачком стазом 
остварена је веза између парка пројектованог на 
простору некадашње аутобуске станице и ровова. 
Пре било којих радова на ревитализацији простора 
унутар ровова нужно је спровести конзерваторску 
кампању којом ће се заштитити најугроженији 
елементи тврђаве и створити услови за њено 
безбедно коришћење. Као приоритетни намећу 
се конзерваторско-рестаураторски радови на 
контраескарама рова (КЕ 1-32) и конзерваторско-
рестаураторски радови на остацима византијског 
бедема (ВБ2).
Пешачке комуникације пројектоване су целом 
дужином ровова. Стазе су у свом највећем делу 
просторно обликоване на начин који омогућава 
дужу и краћу шетњу поменутим потезом. Као 
и у зонама В1 и Г1, њиховим меандрирањем 
формиране су калдрмом поплочане нише за 
релаксацију опремљене урбаним мобилијаром 
(клупама и корпама за смеће).
У западном делу ровова предвиђена је 
реконструкција постојећих и реализација нових 
вишенаменских терена за екипне спортове, 
одбојку, мали фудбал и рукомет. Постојеће трибине 
нужно је реконструисати и опремити у складу са 
савременим прописима. Северозападни потез 
немењен је кошаркашким теренима, вежбалишту 
на отвореном са одговарајућим бројем фитнес 
справа и одбојкашким теренима. Североисточни 
потез намењен је теренима за одбојку на песку са 
пропратним трибинама и полигоном за стрељаштво 
који је на одговарајући начин безбедоносно 

преграђен. Комуникација између спортских 
терена и осталих садржаја унутар ровова може 
се остварити увођењем пешачких стаза које су у 
финалној обради материјализоване на начин који 
им придодаје и функцију трим стаза.
Испред Спомен-костурнице, капије смрти и 
свих потерних капија формирани су пијететни и 
прилазни платои.
Пројектом се предвиђа постављање расвете и 
озелењавање целе површине ровова ниским 
зеленилом, травом и жбуњем, како би се омогућио 
визуелни приступ бедемским платнима.
Просторна целина Б 
Остаје зелена површина која је адекватно зонирана 
и уређена и да има директну комуникацију 
са целинама А и А1. Јужна зона је подређена 
презентацији палате са октагоном, остатак 
простора искоришћен је за формирање пешачких и 
бициклистичких стаза. Интеревенције у простору су 
сведене на минимум због важности овог простора 
у смислу будућих археолошких истраживања.
Просторне целине В1 и Г1
Зарад формирања приступног платоа испред 
Београдске капије, а у циљу њене просторне 
и функционалне валоризације, неопходно је 
у потпуности уклонити све објекте намењене 
“Цветној пијаци”, уз очување дела зеленила које 
по својим карактеристикама одговара новој 
концепцији. 
Партерно уређење ове површине подразумева 
формирање отвореног простора испред саме 
капије, чија финална материјализација омогућава 
удобно кретање корисницима, а у исто време 
концептуално доприноси формирању слике 
повезаних целина јер асоцира на партерну 
материјализацију унутар саме тврђаве.  У том духу, 
предлаже се поплочање гранитном коцком уз 
формирање радијалних форми испред саме капије 
чиме се амбијентално наглашава њена аутономија 
у простору. Како би се корисни простор остатка 
платоа опремио у духу савременог доба, предлаже 
се његово пресвлачење асфалтом са завршним 
слојем у одговарајућој боји и опремањем урбаним 
мобилијаром.
Плато испред Београдске капије представљао би 
својеврстан улаз у парковску површину која се 
урбанистички надовезује на површину садашње 
цветне пијаце, а налази се на простору наткривене 
тржнице. Како би се постигла целовитост овог 
простора неопходно је уклонити непримерене 
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објекте ЈП«Тржница» и све монтажне наткривне 
конструкције и тезге. Улази у новопројектовани 
парк, као и правци кретања унутар њега били би 
одређени пружањем активних саобраћајница, 
Улице Анете Андрејевић, Франца Розмана, 
Добричке и Ђуке Динића и потребама корисника 
да приступе пролазу кроз бедем на његовој 
југозападној страни, као и тзв.ромском светилишту 
чија је позиција одређена легендом из XVIII века. 
Приликом партерног уређења пешачких стаза 
нужно је применити исти принцип као код платоа 
испред Београдске капије. Хијерархију пешачких 
стаза могуће је нагласити како променама облика и 
праваца пружања, тако и коришћењем различитих 
нијанси у завршним облогама од асфалта. Нише за 
седење формиране су уз саме стазе и поплочане 
гранитном коцком у истом слогу у ком су поплочане 
стазе унутар тврђаве.
На најширем простору разматраног потеза 
могуће је формирати вишенаменски плато чија 
би површина могла да се користи за одржавање 
различитих културних манифестација, као и за 
окупљање корисника. Осим формирања дискретне 
тампон зоне зеленила средње висине уз Улицу Ђуке 
Динића, цео простор био би озелењен травнатим 
површинама. Овакав концепт ослобађања 
простора од зиданих и монтажних објеката 
и озелењавања претежно ниским зеленилом 
омогућиће растерећивање простора око 
бедема и њихову визуелну перцепцију и потпуну 
амбијенталну ревитализацију.
Овом простору придодата је и зелена површина на 
Универзитетском тргу, уз корекцију саобраћајних 
токова како би се створили услови за адекватније 
коришћење и функционисање читавог простора 
у складу са наслеђеним историјским објектима и 
новопројектованим елементима уређења.
Површину садашње Главне аутобуске станице, која 
такође припада просторној целини В1 неопходно 
је потпуно преобликовати како би се, у складу 
са тежњама потпуне ревитализације Нишке 
тврђаве, њени бедеми на одговарајући начин 
презентовали. Због тога, нужно је дислоцирати 
аутобуску станицу и све пропратне садржаје, уз 
демонтажу и уклањање свих станичних објеката. 
Овај простор, урбанистички повезан са парком на 
месту данашње отворене тржнице, могао би бити 
обогаћен спортско-рекреативним садржајима 
и паркингом од 50 паркинг места који би био 
намењен корисницима парка. Приступ парку био 

би могућ из Улице Ђуке Динића која би, осим у делу 
приступа паркингу, била затворена за саобраћај и 
представљала технички прилаз рововима тврђаве, 
као и из Улице београдске.
Правилним зонирањем површина, уз формирање 
тампон површине од зеленила средње висине уз 
обод парка и границе паркинга и калдрмисаних 
трака око скејт-полигона, његови садржаји, 
површина за одмор и паркинг простора могли би 
бити обједињени у безбедну целину специфичне 
амбијенталне вредности. Спој равних површина 
шеталишних стаза и калдрмисаних ниша за седење 
допринели би визуелном повезивању посматраног 
простора са целином којој припада. 
Просторна целина В2 
Нелегално подигнути објекти су уклоњени, ово 
се односи на оне који су лоцирани дуж прилазног 
пута према Видин капији. Простор је обогаћен 
зеленилом, а постојеће саобраћајнице су 
редефинисане у смислу боље функционалности. 
Просторна целина Г2 
Основна намена је задржана, нелегално и 
непрописно изграђени објекти су уклоњени. 
Ослобођен је прилаз Јагодинмалској капији и 
источном делу тврђавског рова. Део простора 
добија намену паркирања (38 паркинг места 
за аутомобиле). Конзервирана и адекватно 
презентована Јагодинмалска капија добија намену 
главне колске капије.
Просторна целина Г3 
Сви постојећи објекти су уклоњени. Северни део 
прераста у главни паркинг простор (232 паркинг 
места за аутомобиле и 7 за аутобусе), одакле 
ће преко Видин капије бити омогућен приступ 
великом броју корисника, док јужни добија намену 
приступне површине-трга (велики Јагодинмалски 
плато) са ниским зеленилом. Овај плато повезан 
је са Базиликом са Мартиријумом-спомеником 
културе од изузетног значаја преко пешачког 
надвожњака. Тампон зона зеленила постављена је 
према Булевару Николе Тесле и уз комуникације 
према садржајима у источном делу тврђавског 
рова. Овај простор може бити веома интересантан 
у смислу археолошких истраживања, па су на њему 
избегнуте интервенције великих размера.
Материјализација
Што се тиче стаза предвиђено је да се задрже 
скоро све трасе постојећих у целини А, као и 
главна комуникација у целини Б уз мање корекције 
како би се одговорило потребама новог концепта 
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просторне организације. Два главна разлога за то 
су: неистраженост највећег дела простора тврђаве 
и економичност. Остале целине уређене су према 
новом концепту са додавањем нових комуникација, 
платоа и тргова.
На постојећој подлози уз преходно уклањање 
завршног слоја од асфалта и стабилизацију или 
на адекватној новопостављеној подлози врши 
се израда завршних слојева који се у основи 
могу поделити у две групе: I-облога од камена 
(правилне камене плоче пешчара, гранитна коцка-
калдрма, камени облутак различитих димензија-
турска калдрма; користи се код обраде партерних 
површина тргова, око различитих постојећих 
објеката како би се дефинисала њихова важност, 
време настанка и повезаност и код мањих стаза; 
неопходно је да камен, који се користи за стазе и 
платое, поседује адекватне физичко-маханичке 
карактеристике, како би уграђени елементи 
поплочања били отпорни на хабање и све 
временске утицаје, као и да се адекватно уграде, 
што ће омогућити неограничену експлоатацију 
и продужен рок трајања; II-облога од асфалта 
(асфалт и декоративни асфалт, који може имати 
у завршном слоју различите боје); користи 
се за велике стазе, платое, паркинге и колске 
комуникације; овај материјал је економичан и има 
адекватне карактеристике у смислу одржавања и 
трајности.
Мобилијар
Код мобилијара основни акценат стављен је 
на унифицирање ових елемената како би били 
препознатљиви управо за културни предео 
Нишке тврђаве. Комбинација материјала (метал-
дрво) примењена је код свих чинилаца урбаног 
мобилијара (клупе, канте за смеће, штитници за 
дрвеће, ограде итд.).
Објекти
На  постојећим објектима изводе се 
конзерваторско-рестаураторски радови, санација 
и адаптација за савремену намену, уз поштовање 
контерваторско-рестаураторских принципа, уз 
примену савремених материјала.
Изградња нових објеката предвиђена је у сврху 
презентације археолошких остатака покретних и 
непокретних и код реконструкције дела бедема на 
летњој позорници. То су заштитна конструција (8 
и 9) над палатом са октогоном и мозаицима(ПО) 
и над новопројектованим лапидаријумом(ЛA) 
и савремена конструкција којом се повезују 

раздвојени сегменти бедема уништених у 
експлозији. Код објеката (9) и (5) акценат је стављен 
на транспарентност и лакоћу, па је предложена 
комбинација челичне конструкције и стакла, док 
је конструкција (8) сасвим супротно, а у складу 
са наменом и својим положајем пројектована 
као дрвена, плитко фундирана на ослонцима од 
камених блокова, са покривачем од ћерамиде.
Исти тип дрвене конструкције у виду отвореног 
трема (6) предвиђена је и у спољашњем делу 
Пашиних конака(ПК2), који би требало да употпуни 
функционално предвиђене садржаје (занатски 
центар) и обогати обликовно скромну архитектуру 
приземног дела овог коплекса окренутог према 
спољашњој страни.
Као део новог просторног концепта издвојен је још 
један објекат, а то је сат-кула(3) која је лоцирана 
на месту некадашње турске сахат-куле. Објекат 
је материјализован у савременом материјалу-
челична конструкција, са јасном асоцијацијом на 
некадашњу кулу која је имала исту намену са сатом 
на врху. Простор у непосредној близини сат-
куле ниском оградом и у партеру симболично је 
обележен као спомен-место(4) на коме су вршена 
погубљења осуђеника.
Још један нови објекат постављен је уз Бали-
бегову џамију, то је мали амфитеатар(7). Овде 
је на најбољи могући начин искоришћена блага 
депресија у терену која је последица археолошких 
истраживања на овом простору. Наиме након 
истраживачких радова терен је затрпан али није 
враћен на првобитну нивелету, па је ова ситуација 
искоришћена за формирање малог амфитеатра 
материјализованог у потпуности у камену пешчару. 
Међу новопројектованим објектима налази се 
и мост испред Видин-капије(1). Његова финална 
форма и материјализација биће дефинисане 
након археолошко-истраживачких радова на 
овом простору и израде студије за реконструкцију 
капије.
Туристичка сигнализација састоји се од инфо-табли 
и паноа, који такође треба да буду унифицирани, 
али и прилагођени захтевима овог комплексног 
непокретног културног добра, уједно морају 
задовољавати и законске норме за изглед и садржај 
истих(обележавање непокретних културних 
добара). Материјализоване су у комбинацији 
метала, дрвета и стакла.
Зеленило
Постојећи зелени фонд углавном је у лошем стању 
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и захтева озбиљну планску замену.  Поједине зоне 
унутар целина А и А1 растерећене су од високог 
зеленила због тога што оно може негативно 
утицати на археолошке остатке под земљом, али 
и на постојеће видљиве објекте. Зона бедема 
потпуно је ослобођена високог зеленила јер оно у 
великој мери утиче на њихову дестабилизацију.
Високо зеленило остаје саставни део главних 
хоризоналних комуникација, платоа намењених 
деци и јужног дела централног платоа. Ван 
тврђавских бедема оно је предвиђено у свим 
граничним зонама, као тампон-слој и као визуелна 
блокада ка садржајима чије је измештање у 
овој фази било немогуће предвидети. Читавим 
простором преовладава ниско зеленило и травнате 
површине, док су централне тачке, тргови и платои, 
обогаћени и цветним поврпинама.
Водене површине
Осим постојеће водене површине на главном 
улазном платоу поред Арсенала предвиђена је и 
изградња једне фонтане на овом простору.
Велика фонтана пројектована је и на платоу код 
палате са октогоном. Ови простори археолошки 
су истражени или је на њиховом месту већ 
провучена неопходна инфраструктура, па су као 
такви опредељени за овакву намену.
Осветљење
Посебно место када се говори о презентацији, 
физичкој заштити и нормалном функционисању 
Нишке тврђаве и њеног окружења заузима 
осветљење. Функционално осветљење треба да 
буде пројектовано тако да омогућава активацију 
свих делова предметног простора и њихово 
безбедно коришћење. Декоративна расвета мора 
да потенцира најзначајније делове како самог 
утврђења, тако и све остале историјске објекте и 
новопројектоване садржаје.
Инсталациони системи
На простору Нишке тврђаве и њеног 
непосредног окружења постоје мреже 
следећих инфраструктурних система: водовод и 
канализација, електричне инсталације и ТТ каблови.
Све просторне целине нису једнако третиране 
плановима за постављање нових траса. Сви 
објеткти нису прикључени на постојеће трасе, па је 
потребно сукцесивно и синхронизовано са осталим 
радовима предвидети и радове на изградњи 
недостајуће инфраструктуре и прикључивању 
објеката на исту.

ЗАКЉУЧАК
Непокретно културно наслеђе је необновљив 
ресурс и то треба имати на уму када се о њему 
размишља, као и чињеницу да оно и као такво има 
суштински значај за добробит појединца и друштва. 
Заштита, управљање и планирање непокретним 
културним добрима намеће одређена права 
и обавезе, које поред задовољења законске 
форме, захтевају свеобухватан, динамичан и 
мултидисциплинаран приступ, чиме се гарантује 
аутентичност и интегритет, а истовремено 
преставља и интерпретира значај. Овај пројекат 
за циљ је имао управо да повеже све ове чиниоце, 
како би и наслеђе са наших простора добило 
улогу коју заслужује у очувању европске и светске 
баштине.
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Слика 1. Приказ ситуације и основе обновљене 
тврђаве, аутор С. Николић, 2016.
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ПРЕДЛОГ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОКУПАЧКЕ ТВРЂАВЕ

Мирјана Ротер-Благојевић, Марко Николић, Стефан Николић

THE PROPOSITION FOR THE PRESENTATION AND REVITALISATION 
OF THE FORTRESS OF PROKULJE

Mirjana Roter-Blagojević, Marko Nikolić, Stefan Nikolić

Abstract: During the school year 2015/16 at the Faculty of Architecture-University of Belgrade, within the master 
studies of architecture and the elective course-Middle Age fortifi ed towns of Serbia, the problem of revitalisation  
and presentation of this very important part of the architectural heritage was an objective of research. The goal 
was for the students, after they learn about the historic and cultural values of the fortifi ed towns in Serbia, and 
about the former aprroaches to their protection and presentation, to give their own sugestions on a speciic ex-
ample for their regulation and modern use.
The paper will give a proposition for reconstruction and revitalisation of the Middle Age fortress at Hisar hill 
above the town of Prokuplje, together with the signifi cant historical, cultural, natural and architectural values, 
which need to be presented in an adequate way, as a specifi c cultural landscape. The basic idea of the paper was 
to preserve the authenticity and integrity of the existing stone remains of the fortress, with the regulation of the  
paths and access roads, which will allow the unobstructed movement of the visitors. By the reconstruction of the 
fortress the town wil gain a symbol of recognition and unique space which could provide the framework for the 
sustainable development of the region.

Key words:  The fortress of Prokuplje, Hisar, revitalisation, presentation.

Апстракт: На Архитектонском факултету Универзитета у Београду је, током школске 2015/16. године 
на мастер академским студијама Архитектуре, у оквиру изборног предмета Средњовековни утврђени 
градови у Србији – проучавање и обнова истраживан проблем ревитализације и презентације ове изузетно 
значајне категорије градитељске баштине. Циљ је био да студенти, након упознавања са историјским и 
културним вредностима средњовековних утврђених градова у Србији, као и досадашњим приступима 
њиховој заштити и презентацији, кроз рад на једном карактеристичном примеру дају своје предлоге за 
његово уређење и савремено коришћење.
У раду ће бити приказан предлог за обнову и ревитализацију средњовековне тврђаве на брду Хисар 
изнад Прокупља, значајних историјских, културних, природних и архитектонских вредности које 
треба презентовати на адекватан начин, као специфичан културни пејзаж. Основна идеја рада је била 
да се очувају аутентичност и интегритет постојећих камених остатака тврђаве, уз уређења приступа и 
стаза којима би се омогућило безбедно кретање посетилаца. Обновом тврђаве град би добио симбол 
препознатљивости и јединствени простор који би постао окосница развоја културног туризма целог 
округа. 

Кључне речи: Прокупачка тврђава, Хисар, ревитализација, презентација.

УВОД
Савремено доба и потреба за ревитализацијом и 
коришћењем простора све више захтевају активнији 
приступ у заштити и презентацији градитељског 
наслеђа,  односно делимичну или потпуну обнову 

грађевина, као и изградњу нових структура за 
смештај савремених садржаја, уз поштовање 
аутентичности и интегритета историјских места. 
Сматра се да враћање некадашњег изгледа 
грађевина има вишеструки значај, на само због 
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могућности њиховог коришћења, већ и због 
јаснијег сагледавања некадашњих архитектонских 
и других вредности.
Међународне повеље и препоруке које се односе 
на заштиту културног и природног наслеђа залажу 
се и за укључивање едукације у овај процес. У том 
смислу, већ дуги низ година на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду у континуитету 
су присутни програми који омогућавају студентима 
да стекну базична теоријска и практична знања из 
области заштите и ревитализације градитељског 
наслеђа. Кроз различите студијске програме, 
теме су биле везане од заштите, ревитализације 
и презентације археолошког наслеђа, преко 
средњовекових утврђених градова, просторно 
културно историјских целина са наслеђем 19. и 20. 
века, па све до примера индустријске архитектуре 
(Ротер-Благојевић и др, 2013).
Током школске 2015/2016. године у пролећном 
семестру, под руководством проф. др Мирјане 
Ротер Благојевић и сарадника асс. др Марка 
Николића, студенти прве године мастер 
академских студија архитектуре у оквиру изборног 
предмета Средњовековни утврђени градови у 
Србији – проучавање и обнова, истраживали су 
ову изузетно значајну врсту градитељске баштине 
у нашој средини. Упознајући се са: савременим 

методолошким приступом истраживању и 
валоризацији средњовековних утврђених градова; 
проблемима и методама дефинисања њихових 
потенцијала за развој културног туризма; као 
и компаративним анализама предности и мана 
различитих могућности и приступа њиховој заштити 
и презентацији; студенти су изграђивали свој 
однос према ревитализацији и презентацији ових 
специфичних простора и грађевина унутар њих. То 
је резултирало различитим интервенцијама  које су 
представљале њихово виђење будећег уређења и 
савременог коришћења Београдске, Смедеревске, 
Прокупачке и  Крушевачке тврђаве. 
Очување значења и вредности историјских простора 
и грађевина, њихове аутентичности и интегритета, 
теоријска су основа и циљ којим су се студенти 
руководили приликом рада на својим пројектима, 
што се огледало у избору материјала, конструкција, 
техника грађења, као и очувању оригиналне 
структуре и архитектуре. Њихови пројекти су још 
једном потврдили да атрактивнија презентација и 
активније коришћење средњовековних утврђења 
доводи до њихове интеграције у савремени живот 
и омогућује остваривање значајне економске 
добити и унапређење живота локалне заједнице. 
Оно такође доприноси и бољем  одржавању 
заштићених простора и финансирању даљих радова 

Слика 2. Прелог обнове Прокупачке тврђаве - 3Д приказ, аутор модела С. Николић, 2016. 



67

на њиховом истраживању, заштити и презентацији. 
Из тог разлога су студенти у своје пројекте 
инегрисали савремене иницијативе везане за 
потребу одрживог развоја простора и коришћења 
природне и културне баштине као покретача 
унапређења живота друштвене заједнице.

КУЛТУРНО ‐ ИСТОРИЈСКЕ ВРЕДНОСТИ, 
ЗНАЧАЈ И ОЧУВАНОСТ ПРОКУПАЧКЕ 
ТВРЂАВЕ И ЊЕНЕ ОКОЛИНЕ
Досадашња археолошка истраживања Прокупачке 
тврђаве потврдила су постојање римског утврђења 
на истом месту, уз које се развио римски град 
под именом Хамеум. Он је у VI веку, вероватно 
за владавине Јустинијана I (527—565), обновљен, 
о чему сведоче налази на простору некадашњег 
Херкуловог храма (на чијим је основама подигнута 
Латинска црква), а том приликом је сигурно 
обновљено и само утврђење. Претпоставља се 
да је тврђава била у функцији и у X веку, када је 
подигнута црква светог Прокопија. Средином XII 
века, Прокупље и цела област Топлице били су део 
удеоне кнежевине Стефана Немање (1166)1168—
1196) из које је он започео преузимање власти 
и стварање нове српске државе, а сматра се да 
се један од његових дворова налазио у Топлици 

(Дероко, 1950). Народна традиција ће улогу 
топличке властеле у Косовском боју подићи до 
неслућених висина. У народном предању срећемо 
Југ Богдана и његових девет синова као господаре 
Прокупља, Милана Топлицу као господара Средње 
Топлице, а Ивана Косанчића као господара Горње 
Топлице и Косанице (Кузмановић, 2008). 
Утврђење је било војног карактера и састојало 
се из приближно кружне цитаделе на врху брда, 
која прати изохипсу терена, заштићене сувим 
шанцем, од које се лепезасто шире два бедема 
са подграђима. Тврђава је данас већим делом 
у рушевинама, а добар део њеног некадашњег 
простора, изузев саме цитаделе, је обрастао 
у багремову шуму и високо растиње. Простор 
око саме цитаделе је данас очишћен од високог 
растиња, тако да се остаци некадашњег сувог 
шанца јасно уочавају на терену. Сама цитадела 
са оближњим Савићевцем представља једно 
од главних излетишта Прокупчана, пошто је 
степеништем и стазом повезана са градском 
пешачком зоном. Око самог брда пролази трим-
стаза, а на простору цитаделе се понекад поставља 
летња позорница на којој се изводе позоришне, 
музичке и биоскопске представе. Врх брда има 
значајне потенцијале у смислу визура, пошто је 

Слика 3. Приказ идејног решења обнове Прокупачке тврђаве (аутор модела С. Николић, 2016), 
у углу је снимак постојећег стања локалитета
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уједно и видиковац са којег се сагледава град, али и 
горњи ток реке Топлице која прави оштар меандар 
око самог брда. 
Основни елементи средњовековног Прокупачког 
града су: цитадела, Југ-Богданова кула, елементи 
бедема подграђа и њихове куле, Југ-Богданова 
црква и црква Св. Прокопија. Сама цитадела је са 
северозападне стране заштићена оштром стеном, 
тако да је бедем са те стране широк свега 1 метар, 
наспрам југоисточног који је дебљине 3.5 метра и 
додатно заштићен сувим шанцем. Улаз у цитаделу 
смештен је на њеном североисточном крају, а чува 
га квадратна Донжон кула. Непосредно поред ње, 
налази се мала капија, која је цитаделу повезивала 
са воденом кулом на обали Топлице. Око цитаделе, 
ка истоку и југоистоку, пружа се више подграђе (у 
склопу кога се некада налазила римска палата, а на 
чијем је месту изграђен Савићевац), као и цистерна 
за воду. Бедем овог подграђа је ојачан са три 
квадратне куле, нешто мањих димензија у односу 
на Донжон кулу у цитадели. Око овог подграђа се 
лепезасто шири други бедем, можда са једном 
кулом, унутар кога се налази ниже подграђе. 
На обали реке је смештена водена кула која се у 
народу популарно назива Југ Богданова кула, а има 
квадратну основу и данас је најочуванија од свих 
кула некадашње тврђаве (Кузмановић, 2008).
 Треба нагласити да су данашње просторне 
вредности које треба очувати и презентовати 
првенствено везане за природне карактеристике 
предела, морфологију терена, визуре, 
архитектонске вредности сачуваних остатака, 
историјски и културни значај брда Хисар везан 
за осниваче града, дубоко усађен у меморију 
становништва, као и савремене функције развијене 
у новије доба везане за одмор и рекреацију. 

ПРЕДЛОГ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ И 
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ПРОКУПАЧКЕ ТВРЂАВЕ 
И ЊЕНЕ ОКОЛИНЕ
Концепт презентације и ревитализације тврђаве, 
чији је аутор мастер студент архитектуре Стефан 
Николић, се заснива на истицању постојећих 
квалитета предела, везаних за морфологију терена, 

постојеће визуре и досадашње функције места за 
одмор и рекреацију. Предлог је да се на тврђави 
примени рестаурацију појединих елемената, бранич 
куле и дела бедема за које постоје поуздани подаци, 
како би се средњовековна структура утврђења 
учинила видљивом, а њихова комбинована 
материјализација у камену и дрвету би привукла 
посетиоце и учинила место препознатљивим. 
Идеја водиља је била поштовање историјских и 
савремених елемената простора, проширивање 
постојећих пешачких стаза и њихово интегрисање 
са тврђавом, као и оживљавање духа места кроз 
обнављање старих структура и презентацију 
нематеријалне историје. Архитектонски елементи 
који имају потенцијала за обнову и презентацију су: 
бранич кула и бедеми цитаделе, куле подграђа и 
Југ-Богданова кула. 
Пројекат предвиђа архитектонски интересантно и 
несвакидашње решење материјализације бедема 
и шетница подграђа применом дрвета, како би 
се нагласила њихова савременост и у исто време 
поштовало окружење, као и решавање приступне 
инфраструктуре, осветљења, увођење нових 
садржаја и структура. Увођење дрвене шетнице у 
шумски амбијент је еколошки одговорно и одрживо 
решење, јер не нарушава природно окружење и 
пружа несвакдашњи доживљај посетиоцима који 
се крећу у нивоу изнад крошњи дрвећа. Изабрана 
је савремена интерпретација камених бедема 
подграђа у контрастном материјалу – дрвету, 
како би се у исто време обележило и приказало 
пружање бедема, оживеле средњовековне 
шетнице на њиховом оригиналном нивоу, али и 
остварило уклапање нових структура у садашњи 
шумски амбијент на адекватан начин. Решење 
предлаже густо постављање дрвених стубова, 
облица, које подражавају масу бедема, али су и 
транспарентне, те се својом формом уклапају у 
аутентични шумском амбијенту1.  
Поред тога предлаже се и обнова бедема 
цитаделе, који би са југо-источне стране, ка шуми 
били обновљени у пуној висини са шетницом и 
грудобранима, а са северозападне стране, ка 
стрмом одсеку брда, були обновљени делимично 
у виду покренуте форме шетне стазе различите 
висине. Тиме се формира континуална линија 
бедема и дефинише унутрашњи простор дворишта 
цитаделе, али се не нарушавају постојеће визуре 
ка југозападу, низ стрми одсек брега. Посетиоци 
могу слободно да шетају или седе на степенастом 

1 Идеја везана за примену дрвених шетница за бедеме подграђа инспирисана је 

применом дрвених конструкцијаа у Јапану, са истом наменом. Поред тога, примена 

стубова као носача шетница су инспирисани источњачким мотивима који се примењују 

у савременој архитектури - густи, танки, наизглед произвољно постављени стубови, 

који се идеално уклапају у шумски амбијент. Видети пример из Јапана, Fushimi Inari 

Shrine, Kyoto, http://muza-chan.net/japan/index.php/blog/fushimi-inari-torii
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бедему и несметанао сагледавају околину, као и 
из унутрашњег дворишта цитаделе, где могу да 
се организују различите манифестације. У предлог 
обнове делова цитаделе су интегрисане и досадада 
нереализоване идеје: везане за опсерваторија 
у донжон кули и монтажно-демонтажну летњу 
позорницу у унутрашњем дворишту цитаделе. 
Предложена потпуна рестаурација каменог 
бедема цитаделе ка југоистоку је логично решење 
које максимално поштује окружење, морфологију 
терена и постојећу вегетацију која затвараја визуре 
са те стране тврђаве, те се обновом овог бедема 
до пуне висине остварују нове визуре са шетнице, 
већа прегледност и сагледавање сувог шанца у 
подножју бедема и кула подграђа. 
За разлику од обновљених кула подграђа, чији би 
простор претежно био искоришћен за вертикалне 
комуникације, код обнове и презентације брануч 
куле (Донжон кула) су предвиђени савремени 
садржаји, као што су: продавница сувенира, 
лапидаријум, изложбени простори, видиковац, 
вертикалне комуникације и помоћни простори. 
Уз бранич кулу предвиђена је и истурена дрвена 
екстензија, видиковац, повезан са главном 
комуникацијом, шетницом на делимично 
обновљеним каменим бедемом. Посебан квалитет 
предложеног видиковц је његова истуреност на 
великој висини што пружа слободне визуре на 
околину. Видиковцу се, такође, из правца насеља 
приступа каменом рампом, минималистичком 
структуром на месту оригиналног бедема 
подграђа, а предвиђена је и директна веза из града 
до видиковца жичаром.
Такође је у пројекат интегрисан и предлог 
осветљења тврђаве, које је осмишљено тако да 
наглашава најзначајније елементе архитектуре и 
њихово сагледавање из града, али и да омогући 
безбедно коришћење простора ноћу. Поред тога 
осветљење треба да истакне фактуру и текстуру 
архитектонских елемената који се презентују ноћу.

ЗАКЉУЧАК
На крају можемо истаћи да су реализовани 
студентски пројекти, у оквиру изборног предмета 
Средњовековни утврђени градови у Србији – 
проучавање и обнова, показали да је ангажовање 
студената на решавању сложених проблема 
њихове презентације и ревитализације веома 
корисни јер су добијене инвентивне и смеле идеје, 
што се посебно може видети из приказа пројекта 

за Прокупачку тврђаву. Потенцирана је идеја да се 
културно-историјски простори и остаци грађевина 
адекватно обнове и презентују домаћој и светској 
јавности у садејству са окружењем, значајним 
природним вредностима и визурама. Кроз 
обнову која подразумева очување аутентичности 
и интегритета места, утврђени градови постају 
симболи препознатљивости јединствених места 
и културних предела, представљајући окосницу 
будућег развоја културног туризма сваког округа.  
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Слика 4. Детаљ предложене презентације бедема и 
шетнице подграђа, спој савременог и традиционалног 

обликовања (модел С. Николић, 2016). 
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МУЗЕЈСКА ЗГРАДА НА МЕДИЈАНИ 
– ПРИМЕР ЕНТУЗИЈАЗМА

И ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ
Горан Радосављевић

THE MUSEUM BUILDING AT MEDIANA 
- AN EXAMPLE OF ENTHUSIASM AND SOCIAL RESPONSIBILITY

Goran Radosavljević

Abstract: The building erected over the “small triclinium” represents the fi rst attempt of protection of the archi-
tectural remains at the archaeological site of Mediana and of presenting it to the general public. The fact is that 
its existence provided for generations of admirers of cultural heritage, to learn about the most valuable architec-
tural and artistic segments of the Villa with peristyle - fl oor mosaics. Actually, only one small part of the mosaic 
fl oors was. After eight decades of existence and active use, taking into account the enthusiasm and hard work of 
its builders, the museum building was acquired monumental and historical character.

Key words:  Mediana, Museum building, small triclinium, mosaic, protection.

Апстракт: Изградња Музејске зграде над „малим триклинијумом“ представља први покушај да се 
остаци грађевина на археолошком налазишту Медијани заштите и учине доступним широј јавности. 
Чињеница је да је њено постојање омогућило генерацијама поштовалаца културног наслеђа, да се 
упознају са архитектонски и  уметнички највреднијим очуваним сегментом Виле са перистилом – 
подним мозаицима. Тачније, презентован је само једнан мањи део мозаичких подова. Након осам 
деценија постојања и активне употребе, узевши у обзир ентузијазам и уложени труд њених градитеља, 
Музејска зграда је стекла споменички и историјски карактер.

Кључне речи: Медијана, Музејска зграда, мали триклинијум, мозаик, заштита

УВОД
Потес „Бресје“ код Брзог Брода, као значајан 
локалитет са археолошким садржајем, познат je од 
друге половине XIX века,  када је на њему започео 
истраживања и предочио их јавности чувени 
путописац Феликс Каниц. Од тада, интересовање за 
овај локалитет постоји. Систематска археолошка 
ископавања започета су 30-их година XX века 
и у извесној мери праћена су конзервацијом и 
презентацијом налаза. 
Археолошко налазиште “Медијана - Бресје” је на 
основу Решења о заштити Завода за заштиту и 
научно проучавање споменика културе НР Србије, 
бр. 220/49 од 9. фебруара 1949. године, утврђено за 
непокретно културно добро, а Oдлуком Народне 
скупштине СР Србије бр.29, од 29.03.1979. године, 
категорисано као непокретно културно добро од 

изузетног значаја. Овим актима успостављена је 
његова правна заштита, што свакако представља 
важан вид заштите непокретног културног наслеђа 
и основ за даља деловања на његовом очувању и 
промоцији. Утврђивањем за непокретно културно 
добро од изузетног значаја, налазиште је добило 
на важности, а научним и стручним установама 
отворен је пут да темељније приступе анализи 
историјских и друштвених околности у којима је 
ово предграђе античког Наиса настало и живело.

ИСТОРИЈАТ ИСТРАЖИВАЊА
Каницова истраживања утврђења на потесу 
„Влашко брдо“ и северније од њега на потесу 
“Бресје“, где је открио објекат са октогоналном 
просторијом (Каниц, 1985),  представљала су 
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почетак истраживања. Првим систематским 
ископавањима 1932. и 1933. године је делимично 
откривен део једне виле, касније назване „Вила са 
перистилом“,  код које су пронађени хипокаусти, 
канализација, оловне водоводне цеви, два цела 
мозаична патоса, остаци мермерних плоча и остаци 
боје којом су зидови били украшени. Такође, на том 
месту je пронађено пет мермерних кипова и торзо 
једног малог мермерног лава, као и осам бакарних 
новчића Константина, Констанса, Констанциуса 
и Констанциа Гала (Оршић-Славетић, 1934). 
Археолог Адам Оршић-Славетић у свом извештају 
са ископавања која су вршена тих година каже: 
„До сада ископани део зграде очигледно је према 
конфигурацији терена ћошак једног комплекса, 
који је 140m дуг и 70m широк“.
Ископавања, која се на овом месту врше од 1935. 
године, прекинута су за време  Другог светског 
рата, а потом настављена 1959. године и трају до 
данас. Резултати до којих сe дошло указивали су на 
то да се ради о највећем и најрепрезентативнијем 
објекту на Медијани. То је луксузна вила са 
пространим вртом окруженим тремом, великом 
свечаном салом и мањом просторијом источно од 
ње (Латковић и Дрча, 1979). Наслоњене на трем, 
источно и западно од њега, налазе се просторије 
за смештај корисника виле.
Овај објекат пре свега карактеришу подови са 
изузетним мозаицима разних геометријских 
облика у делу трема, коридору ка термама и у 
простору триклинијума на североисточној страни, 
а нарочито су значајни фигурални мозаици у поду 
свечане сале.
Засебан сегмент комплекса Виле са перистилом 
јесте објекат за који се сматра да је триклинијум  
(Kolarik, 2006),  мада се раније тврдило да се ради о 
нимфеуму (Петровић 1994). Највероватније потиче 
из раније фазе градње Виле у другој половина III 
века, јер у његовом положају у односу на правце 
пружања зидова централног дела виле постоје 
извесна одступања. Податке о његовој вези са 
остатком виле дала су ископавања вршена 2013. 
године.  Централни део објекта је просторија 
шестоугаоне основе (Слика 1), а из ње се приступа 
правоугаоним нишама на североисточној и 
северозападној и једној полукружној на северној 
страни. Подови су прекривени богато декорисаним 
полихромним мозаицима, а у центру средишњег 
дела налазила се фонтана (Латковић и Дрча, 1979).

ИЗГРАДЊА МУЗЕЈСКЕ ЗГРАДЕ
У току летњих месеци 1935. и 1936. године, 
еминентни стручњаци, међу којима и Никола Вулић, 
боравили су у Нишу и надгледали археолошке 
радове код Брзог Брода (Лубомировић, 2012). 
Истраживања су била усмерена управо на објекат 
са просторијом шестоугаоне основе. Откривени 
су подови са савршено урађеним мозаицима и 
препорука истраживача била је да се конзервирају 
и трајније заштите, тако што ће се над њима подићи 
конструкција од тврдог материјала. До тог тренутка 
све активности су биле усмерене на ископавања и 
откривање налаза, а њихова заштита се сводила на 
затрпавање. 
Заузимање заштитарског става је важан помак 
у размишљању и деловању „љубитеља старина“ 
тог времена окупљених око Музејског друштва и 
представља почетак оног што је данас познато као 
заштита  и презентација археолошких остатака 
архитектуре на налазишту Медијана.
Међутим, изградња заштитне конструкције над 
вредним мозаиком се може сматрати прилично 
авантуристичким подухватом. Постојале су 

Слика 1. Истраживачи са откривеним мозаиком 
малог триклинијума 30-их година прошлог века, 

фотографија: ЗЗСК Ниш
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значајне препреке у реализацији те идеје. Пре свега, 
материјална средства нису до тада планирана и 
издвајана за овакве подухвате од стране Музеја, 
формираног 1933. године на иницијативу Музејског 
друштва. Недостајало је искуство у изградњи 
објеката за заштиту налаза, а ни земљиште на којем 
би се изградио није било у њиховом власништву.
Иако се Музеј сматра носиоцем посла на изградњи 
заштитне конструкције, она је заправо подигнута 
заједно са заинтересованим грађанима Ниша и 
представницима тадашње градске и Банске управе. 
Нацрт за изградњу објекта дао је бански инжењер 
и уметник Велимир Ходановић (Слика 2).
Музејско друштво је упутило апел за прилоге и помоћ 
у новцу и материјалу свим установама и грађанима 
и ту се поново истицала вредност мозаика: “...
ископан је један мозаик потпуно очуван, тако 
драгоцен и леп да би му, по мишљењу стручњака, 
Рим и Помпеја завидели” (Миленковић, 2014). 
Поред помоћи Банске управе (4.800 дин.) дате за 
откуп земљишта и подизање зграде, добијени су и 
прилози од грађана (2.737 динара), фабрике обуће 
“Бата” и наравно, уложен је новац Музеја. Када су 
та средства утрошена, чланови Управног одбора 
донирају сопствени новац. Грађу су добијали 
скоро бесплатно на заузимање угледних пријатеља 
Музеја, углавном од порушених бановинских 
зграда. Прозори и врата преузети су из дворишта 

мушке гимназије, а цигле и гвоздени „трегери“ 
из дворишта Банске управе и са порушене чесме 
на „Арнаут Пазару“. Радници су имали обезбеђен 
трамвајски превоз до локалитета, а посетиоци 
Медијане су куповали карте до локалитета по 
сниженој тарифи. Материјал су пребацивала 
општинска кола и трамваји, после поноћи кад 
превоза није било за грађане (Миленковић, 2014).
Када је са зидањем дошао до кровне конструкције, 
немајући средства да своју нову зграду и покрије, 
Музеј се обраћа бану Моравске бановине са 
молбом да из бановинског буџета за 1935/36. годину 
„изволи издати музеју помоћ у ресто неутрошене 
суме од 6.160 динара“ (Миленковић, 2014).
Ови подаци недвосмислено указују на статус 
Музејског друштва и подршку коју су уживали од 
стране грађана и представника власти. Њихова 
настојања да на достојанствен начин презентују 
културно наслеђе сачувано на овим просторима 
и уједно промовишу резултате својих активности 
наилазила су на очигледно одобравање 
јавности и на жељу да се и сама прикључи том 
племенитом подухвату. Атмосфера заједништва 
и пожртвованост предводника иницијативе за 
изградњу заштитног објекта над вредним мозаиком 
главна је карактеристика деловања Музејског 
друштва тридесетих година двадесетог века. 
Свакако је морала уродити плодом тежња да се 

Слика 2. Део пројекта за изградњу Музејске зграде, цртежи Н.Ходановића, илустрација: ЗЗСК Ниш 
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шира и стручна јавност, као и градска елита и органи 
управе придобију за постизање зацртаног циља у 
1936. години, односно изградњу репрезентативног 
објекта  и сале за излагање налаза „in situ“. 
Успешном реализацијом ове иницијативе Музеј 
је стекао већи углед и популарност и привукао 
велико интересовање јавности да посети „музејске 
ископине из римског доба“ како се наводи у 
позивном плакату штампаном за ту прилику. 
Свечано отварање Музеја на Медијани, са малом 
изложбеном поставком, обављено је на Видовдан, 
28. јуна 1936. године у присуству грађана, власти и 
пријатеља Музеја. Медијана постаје најпосећенији 
локалитет и музеј који чува домар Сава Милић, 
одан и незаменљив радник и помоћник свим 
истраживачима (Петровић, 2005).
У писму Музејског друштва Бану, каже се: “Да би се 
овај мозаик, који представља велику и непроцењиву 
хисторијску, археолошку и материјалну вредност 
сачувао од рушења и пропасти, Музеј је откупио 
потребно земљиште и над мозаиком подигао 
зграду у облику римско-грчког храма, који је ових 
дана дефинитивно довршен и публнци стављен на 
углед и разматрање. Осим тога, ова зграда има 
служити као један део музеја у коме ћe се сместити 
и изложити сви предмети нађени на овом делу 
старог и богатог Naissusa”.

ЗНАЧАЈ
Из ретроспективе ископавања, извођења 
конзерваторско рестаураторских радова и 
презентације налаза на Медијани, јасно се 
уочава да највреднији сегмент архитектуре на 
овом налазишту, који чине подни мозаици, није 
ваљано презентован, односно готово да није ни 
доступан јавности. Осим једног сегмента, а то 
је управо мозаички под малог триклинијума на 
североисточној страни Виле са перистилом, који је 
откривен приликом ископавања 1935. године.
На овим просторима устаљена пракса, да ритам 
конзервације и презентације непокретних 
налаза на археолошким налазиштима не прати 
ритам археолошких истраживања, понављала 
се током целог периода ископавања Медијане. 
У том смислу, пионирска акција правовременог 
подизања заштитног објекта изнад мозаика малог 
триклинијума, одмах по његовом откривању, 
представља изузетак у развоју конзерваторске 
мисли и реалан пресек стања свести и односа 
друштва према градитељском наслеђу. Обзиром 

на то да је заштитна зграда саграђена од „чврстог 
материјала“ и дубоко фундирана,  мада се још у 
време њене градње претпостављало да је објекат 
над којм је подигнута део много већег комплекса, 
избор овакве методе заштите и презентације 
налаза на археолошким налазиштима може 
се довести у питање. Ипак, сама иницијатива 
представља гест добре воље и покушај да се нешто 
учини,  у оквиру оног што се о заштити културних 
добара давне 1936. године знало (Слика 3).
Изградња објекта над „малим триклинијумом“ 
представља први покушај да се остаци грађевина 
на Медијани заштите и учине доступним широј 
јавности. Чињеница је да је њено постојање 
омогућило генерацијама поштоваоца културног 
наслеђа да се упознају са архитектонски и уметнички 
највреднијим сегментом Виле са перистилом. 
Тачније, презентован је само једнан мањи део 
мозаичких подова, око 40 од укупно 520 метара 
квадратних. Највећи део и данас, толико деценија 
након откривања, налази се под заштитним слојем 

Слика 3. Ентеријер Музејске зграде на Медијани пре 
радова из 2013, фотографија: ЗЗСК Ниш 

Слика 4. Ентеријер Музејске зграде на Медијани после 
радова из 2013, фотографија: ЗЗСК Ниш  
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песка и његова лепота и раскошност се не могу 
видети приликом обиласка Виле. Како ће Вила са 
перистилом, најзначајнији објекат на налазишту и 
њени мозаици бити у будућности презентовани, 
може се наслутити, с обзиром на то да је током лета 
2016. године, за потребе анализе стања мозаичких 
подова вршено њихово откривање. Том приликом 
су били приказани посетиоцима Медијане, односно 
изложени широј јавности на увид.

ЗАКЉУЧАК
Идеја о уређењу археолошког парка на Медијани 
постоји још од 1965.године, када је прве скице 
дефинисала архитекта Невенка Петровић-Спремо. 
Ова идеја актуелизовала се почетком XXI века. 
Многи пројекти, попут пројекта конзервације и 
реконзервације зидних маса Виле са перистилом 
и ревитализације Музејске зграде, које је Завод 
за заштиту споменика културе Ниш реализовао у  
2012. и 2013. години, као и изградња свеобухватне 
заштитне конструкције над Вилом, реализацију 
идеје о уређењу Медијане као археолошког парка 
чине могућом. 
Заштитна конструкција, чија је изградња започета 
2013. године, представља даљи корак у заштити 
археолошких налаза на Медијани. Својим 
габаритом наткрива простор читаве Виле и тиме 
је омогућен шири увид у садржаја унутар ње. 
Самим тим и простирање подних мозаика, њихова 
репрезентативност и међусобна веза се могу 
целовито сагледати, а не парцијално како је то 
случај код Музејске зграде. Стварају се бољи услови 
за рад на зидним масама, мозаицима и фраскама, 
односно за њихову конзервацију, евентуалну 
реконструкцију и коначну презентацију.
Савремена заштитна конструкција представља 
логичан наставак идеје о изградњи стабилног 
објекта, са циљем да се формира затворени простор 
и контролисани амбијент за излагање централног 
налаза на Медијани. Та идеја је зацртана 1936. 
године, подизањем зграде Музеја. Ова два објекта 
су својеврсни комплементи, али и опоненти, када 
се узме у обзир њихов положај, габарит и намена. 
Оно што им је заједничко, јесте тежња да се 
архитектуром самог заштитног објекта укаже и 
истакне репрезентативност и значај налаза.
Музејска зграда над триклинијумом ће изградњом 
јединствене заштитне конструкције над Вилом 
са перистилом изгубити своју примарну улогу 
заштитног објекта. Такође, након истраживања 

унутар зграде, простор за излагање покретних 
налаза се зантно смањује (сл.4), а већ дуго није у 
функцији стамбеног објекта чувара налазишта. 
Иако су сви мотиви за њено подизање превазиђени, 
Музејска зграда на Медијани свој задатак обавља 
успешно већ осам деценија и плод је ентузијазма 
и  удруженог деловања струке, грађана и органа 
управе, односно свих елемената у систему заштите 
непокретног културног наслеђа, каквог познајемо 
данас. Самим тим, добила је споменички и 
историјски карактер, па је њено очување потпуно 
смислено. Намеће се закључак да је систем заштите 
на простору Ниша и околине, тридесетих година 
двадесетог века, формиран  спонтано и на здравој 
основи. Амбициозност и пожртвованост пионира 
заштите била је и остаће инспирација садашњим 
и будућим конзерваторима и нека врста завета 
да своју љубав према очувању културне баштине 
пренесу на читаво друштво.  
Покренути управо тим мотивом, сви релевантни 
фактори, установе и институције које су укључене 
у заштиту непокретног културног наслеђа имају 
обавезу синхронизованог деловања. Како би 
започете и планиране активности на конзервацији и 
излагању археолошких налаза, уређењу налазишта 
и његовој промоцији биле успешно реализоване, 
неопходно је удруженим деловањем археолошком 
налазишту Медијана, обезбедити истакнуто место 
на културној мапи Србије, место које му по значају 
и припада.
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КОКСАРА “ХАНСА” ‐ ОД ИНДУСТРИЈСКОГ 
ГИГАНТА ДО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ 

КОМПЛЕКСА 
Никола Станковић

“HANSA COKING PLANT” - FROM INDUSTRIAL GIANT TO MULTIFUNCTIONAL COMPLEX

Nikola Stanković

Abstract: During the period from 1926 to 1930, seventeen central coking plants were activated and had replaced 
the smaller, unprofi table predecessors at the Ruhr area (Ruhrgebiet), in Germany. One of these was the “Hansa 
coking plant”. This large scale industry augured economic growth and this promise was kept. In the time of pros-
perity 5000 people worked at the coking plant and at the colliery. Thousand tons of coke were produced for the 
regional steel industry. Because of the military build-up the capacity of the coking plant was extended form 1938 
until 1942. But after the bombing, during the World War 2, the production stopped and the older ovens were un-
recoverable damaged. In 1946 Hansa started the production again, but with half of their former capacity. In 1951 
and 1955 the destroyed ovens were replaced, so that the whole capacity was restored. Until 1992 the Hansa cok-
ing plant was the defi ning picture of the whole area and the biggest employer, then after the closing the coking 
plant became the location of the Foundation for the Preservation of Industrial Monuments and Historical Culture. 
At that point Hansa became an industrial monument of the city of Dortmund.

Key words: Dortmund, Hansa, cokе, Industrial Monuments.

Апстракт:  У периоду између 1926. и 1930. године активирано је седамнаест великих коксара у Рурској 
области (Ruhrgebiet), у Немачкој, које су замениле њихове мање, непрофитабилне претходнице. Једна 
од њих је била и коксара „Ханса“ (Hansa). Тешка индустрија је обећавала економски развој и испунила 
своја обећања. У времену просперитета она је запошљавала у коксари и руднику око 5000 радника. Више 
хиљада тона кокса произвођено је за регионалну тешку индустрију. Због војног наоружања капацитет 
„Хансе“ је био повећан у периоду између 1938. и 1942.године. Након бомбардовања, током Другог 
светског рата, производња је била заустављена и старије пећи су биле неповратно оштећене. У току 
1946. године „Ханса“ је опет отпочела са производњом, али само са пола капацитета. Уништене пећи 
су замењене тек 1951 и 1955 године, тако је тада повраћен пун капацитет. До 1992. године Ханса је била 
заштитни знак целе области и највећи послодавац, а после затварања, „Ханса“ је постала локација коју 
користи Фондација за заштиту индустријских споменика културе (Stiftung Industriedenkmalpfl ege und 
Geschichtskultur), а тада је добила и статус индустријског споменика културе Дортмунда (Dortmund).

Кључне речи: Дортмунд, Ханса, кокс, индустријско наслеђе.

УВОД
Боравећи последњих петнаест година у Дортмунду 
упознао сам Рурску област (Ruhrgebiet) након 
гашења индустрије. Међутим, на сваком кораку се 
овде и даље види и осећа индустријска прошлост 
овог региона. Стотине хиљаде људи су били 
запослени у том сектору. Масовна производња 
гвожђа је обезбедила економски раст Немачке у 

прошлом веку али и створила услове за огроман 
војни капацитет, чиме је Немачка била у стању да се 
супростави остатку Европе током Другог светског 
рата. Тако је историја коксаре „Хансе“, једне од 
седамнаест из ове области, повезана са развојем 
једне од економски најјачих сила на свету, због тога 
је њен вишеструки значај неоспоран и заслужила је 
спомињање у историјским књигама.
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ИСТОРИЈАТ
Коксара „Ханса“ је лоцирана у северном делу 
Дортмунда, у дистрикту Хукарде (Huckarde). Пре 
њене изградње, на истој локацији су се налазили 
рудник Ханса, отворен 1869 године, и мања 
коксара, са капацитетом од 60 пећи, а производња 
је износила 96.000 тона кокса годишње (Pfeiff er, 
Strunk, 2010). Име коксаре није случајно изабрано, 
јер је повезано са савезом трговачких цехова из 
средњег века, такозване ”hanse” (Bösch, 2005).
После Првог светског рата, тачније 1926. године, 
спојиле су се „Рајнбле унион“ (Rheinelbe- Union), 
„Тисен група“ (Thyssen Gruppe), „Феникс група“ 
(Phönix Gruppe) и „Реинише шталверке“ (Rheinische 
Stahlwerke) и формирали гиганта „Вераинигте 
Шталверке АГ“ (Vereinigte Stahlwerke AG), другог 
највећег произвођача челика на свету. Због веће 
потражње кокса, за производњу челика, била је 
потребна рационализација по прототипу америчких 
тешких индустрија, зато што су мале и технолошки 
неразвијене коксаре биле непрофитабилне, тако 
да је у периоду од 1926. до 1929. године отворено 
седамнаест великих централних коксара, а једна 
од њих је била и коксара „Ханса“ (Lemmer, 1999).
Она је почела са радом 1928. године, са 130 пећи за 
Кокс, које су биле повезане у две батерије (I. и II.), 
значи била је више него дупло већа од оне коксаре 
из 19. века. Са друге стране је нова коксара била и 
напреднија од оне старе, зато што се могла ложити 
и са кокс гасом али и са гасом из високих пећи. Тако 
је била омогућена производња 2200 тона кокса 
дневно, односно 770.000 тона кокса годишње 
(Pfeiff er, Strunk, 2010). 
Због повећања капацитети коксаре, била је 
потребна већа количина угља тако да је и капацитет 

рудника „Хансе“ развијен. Поред тога није рудник 
„Ханса“ био једини добављач угља за коксаре, него 
и рудници „Вестхаусен“ (Westhausen) и „Адолф фон 
Хансеман“ (Adolf von Hansemann) и то све до 1949 
године. Након затварања рудника „Вестхаусен“ 
и „Адолф фон Хансеман“, достављачи су били 
рудници „Германиа“ (Germania), „Министер Стајн“ 
(Minister Stein) и „Гнеисенау“ (Gneisenau) (Kas-
torff -Viehmann, 1992).
Поред производње кокса, коксара „Ханса“ је 
имала још једну важну улогу, јер је везана и за 
хемијску индустрију, јер током продукције кокса, 
настају хемијска средства као што су амонијак, 
бензол или кокс гас. Челичане су користиле тај 
гас као средство за ложење, а гас који је настајао 
из високих пећи, у челичанама, је био достављан 
коксарама као средство за ложење. Тако да су 
челичане и коксаре биле двоструко повезане, 
са једне стране због редоследа у производном 
процесу, али и због доставе средства за ложење 
(Pfeiff er i Strunk, 2010).
Због тога што је коксара користила гас из високих 
пећи за ложење, велика количина кокс гаса је била 
доступна, па је „Ханса“ била и достављач гаса за 
градски гасовод, због чега су градске плинаре биле 
вишак (Pfeiff er i Strunk, 2010) .
У периоду од 1938. до 1942. године капацитет 
коксаре повећан за још две батерије, односно 
160 пећи, након чега је износио 1,7 милиона тона 
годишње. Такође, хемијски део комплекса је 
повећан. Тада „Ханса“, као највећа коксара у 
региону, постаје водећа у региону као снабдевач 
регионалне тешке индустрије. Потражња за 
гвожђем и челиком је порасла у том периоду због 
војног наоружања нацистичке Немачке пре Другог 
светског рата. Гвожђе се добија из свог природног 
оксида, а као редукционо средство се користи 
управо кокс (Pfeiff er, Strunk, 2010).
При крају Другог светског рата, 1945.године, 
старије пећи су биле неповратно оштећене, тако 
да је рад у коксари морао бити стопиран до 1949. 
године (Fricke i Müller, 1967) .
Године 1949. опет је започео рад у коксари, али 
далеко испод њеног капацитета, јер су старије, 
уништене пећи замењени тек 1951. и 1955. године, 
а додатно је 1968. године повећан капацитет за 
још једну „батерију“, односно тридесет пећи.  
Комплекс је у том периоду такође дограђиван, 
као на пример 1943. године када је изграђена 
генераторске зграде (Pfeiff er, Strunk, 2010) . 

Слика 1. Комплекс коксаре “Ханса” , поглед из ваздуха.
Извор: mapio.net, http://static.panoramio.com/photos/

original/35990867.jpg (Септембар 2016)
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У времену просперитета коксара и рудник „Ханса“ 
су имали око 5000 запослених који су радили у 
сменама и производили 5.200 тона кокса дневно 
(Lemmer, 1999) . У периоду од 1986. до 1992. године 
производња је потпуно престала, а нову призводњу 
и радну снагу је преузела нова, модернија коксара 
„Каизерстул“ (Kaiserstuhl) (Pfeiff er i Strunk, 2010).
Након стопирања производње у „Ханси“, већи 
број становника дистрикта Хукарда је изразио 
жељу да се фабрика сруши и тако створи место 
за отварања технолошког парка, како би се 
привукли нови инвеститори. Међутим, тадашња 
влада Савезне државе Немачке, односно Северне 
Рајне-Вестфалије (Nordrhein Westfalen) и власник 
Хансе, нису имали исте планове са коксаром као 
већина становништва тог дистрикта, већ су Хансу 
донирали Фондацији за  заштиту индустријских 
споменика културе (Lemmer, 1999) .
Некадашњи административни део комплекса је 
тако 1997. године постао главно седиште Фондације 
за заштиту индустријских споменика културе, а 
1998. године већи део произвођачких комплекса, 
међу којима су објекти из 1920-их и 1930-их година,  
је заштићено као индустријски споменик и води се 
у градском списку споменика Дортмунда. Ханса је 
задња сачувана велика коксара из 1920-их година у 
Рурској области (Pfeiff er i Strunk, 2010).
Фабрика, као власништво Фондације, чини део 
пројекта „Индустријска културна рута“ (Route 
der Industriekultur), који повезује туристе са 
атракцијама везаним за индустријску културу у 
Рурској области (Pfeiff er, Strunk, 2010).
 
АРХИТЕКТУРА 
Пројектант коксаре „Хансе“ је био Хелмут вон 
Стегеман унд Стаин (Helmuth von Stegemann und 
Stein). Вон Стегеман унд Стаин је био грађевински 
директор и имао искуства у изградњи коксара, зато 
што је већ био задужен за пројектовање коксаре 
„Министер Стајн“ (Касторф-Фиман, 1992). Он је 
пројектовао „Хансу“ за потребе овог специфичног 
проиводног процеса. Поред тога је имао у виду и 
потребе за евентуалним доградњама комплекса 
у будућности. Поделио је комплекс „Хансе“ на 
две половине, са оријентацијом на две паралелне 
улице. Један део је пројектован, на такозваној 
„црној“ половини, где су се налазиле зграде и 
машине за продукцију кокса. На другој „белој“ 
половини су се налазиле зграде и машине, које су 
биле задужене за обраду хемикалија, а обе су биле 

спојене адекватним функционалним елементима 
(Pfeiff er, Strunk, 2010).
Иначе саме зграде, као на пример она 
намењена администрацији, су пројектоване 
у минималистичком стилу, тако да делују као 
кубистичке форме. Фасаде тих зграда су углавном 
обрађене опеком, док су на пећи биле направљене 
од челика (Ahlers, Hoff meister, 2001).

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА
Већина техничке опреме и старије зграде су 
сачуване, тако је на једном месту могуће видети 
велики део индустријске прошлости Рурске 
области. Најпосећенија зграда је свакако „угљена 
кула“ са прекрасним погледом на пећи кокса, 
где се некада угаљ загревао и претварао у кокс 
(Pfeiff er, Strunk, 2010).
Неки објекти су ревитализовани, као што је 
то случај са „компресорском салом“, која је 
завршена априла 2005. године. У њој се налази пет 
компресора, од којих је један активиран и тако 
омогућава посетиоцима не само да виде њихову 
величину и конструкцију тих, него и да чују буку и 
виде како су они радили у току производње (Bösch, 
2005).
Зграде које нису додељене Фондацији су уништене 
(Pfeiff er, Strunk, 2010).
Од 1998. до 2003. године изграђени су путеви за 
посетиоце, чиме им је омогућено да безбедно 
обилазе комплекс коксаре (Pfeiff er, Strunk, 2010).
 Занимљиво је да паралелно са овим активностима 
имамо још један процес који је у току,  а везан је за 
чињеницу да се природа враћа на напуштена места.
Чак и у комплексима какви су рудници, коксаре 
и челичане, где се теже развијају и настањују 
биљне и живоињске врсте, од затварање „Хансе“, 
природа полако али сигурно заузима поново 
своју територију. Због тога, посетиоци данас могу 
видети да једном месту комбинацију индустријског 
комплекса и дивље природе (Ahlers i Hoff meister, 
2001) .
Преко пројекта „Индустријска шума рурске 
области“ (Industriewald Ruhrgebiet) задужен је 
један шумар за обилазак и чување природног 
амбијента, који се развио у комплексу. Због тога 
је коксара „Ханса“ не само члан, већ поменуте 
Индустријске културне руте (Industrial Heri-
tage Trail), него је учлањена и у Европску мрежу 
природног наслеђа (European Garden Heritage Net-
work) (Pfeiff er, Strunk, 2010) .
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Данас коксара „Ханса“ није само споменик 
или музеј, такође је и место за организовање 
бројних манифестација.Поготово ревитализована 
„компресорска сала“ је популарна за одржавање 
свечаних ручкова, а поред тога и уметницима је 
омогућено да користе сале за излагање својих 
радова (Pfeiff er, Strunk, 2010) .
Спроведена је и светлосна инсталација углавном 
у плавом светлу, која омогућава посетиоцима, да 
обилазе цео комплекс и ноћу и да уживају у лепој 
атмосфери са панорамским погледом на Дортмунд 
(Bösch, 2005) .
Обилазак „Хансе“ могуће је обавити самостално 
са „аудио водичем“, а на располагању је и групни 
обилазак са водичима (Pfeiff er, Strunk, 2010).
„Ханса“ не привлачи само посетиоце који су 
заинтересовани за индустријску прошлост Рурске 
области, то је и место за образовање ученика. У склопу 
едукативних пројеката, омогућено им је да стекну 
знање о разним темама, на пример о индустријској 
архитектури, индустријској технологији, али и о 
заштиту споменика индустријске културе (Pfeiff er, 
Strunk, 2010). Од 2005 године успостављена је 
сарадња између школе Густава Хаинемана (Gus-
tav Heinemann Gesamtschule) и „Хансе“ у смислу 
омогућавања одржавања једне годишње изложбе 
у „компресорској сали“ (Pfeiff er, Strunk, 2010).
Наравно, постоје и планови за даљу ревитализацију 
појединих делова комплекса, који сада нису у 
употреби, као што је некадашње складиште, које 
треба да добије намену изложбе сале, са тематиком 
енергетике, природе и заштите природе. Поред 
тога је планирана и реорганизација некадашње 

лабораторије, где ће бити омогућено учење о 
хемијским процесима за производњу боја и других 
оригиналних производа коксаре (Pfeiff er, Strunk, 
2010).

ЗАКЉУЧАК
„Ханса“ је данас симбол дрштвених промена у 
Рурској области и прилагођавања истим уз дужно 
поштовање историје и културе. Некадашња коксара 
„Ханса“ је успешно интегрисана у савремене 
друштвене процесе као мултифункционални 
комплекс, али изградња и даље није завршена него 
се наставља, а рад на њеној ревитлизацији и даље 
траје.
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ПРОЈЕКАТ
“ХРАМОВИ О ХРАМОВИМА”

Мирко Станимировић

“TEMPLES ON TEMPLES” PROJECT

Mirko Stanimirović

Abstract: The “Temples on temples” Poject documents the status of recent Serbian Orthodox architecture. It 
consists of a series of presentations of realized and designed temples, built in the XXI century. By describing the 
basic concept and fi rst results in this preview, the author begins the public life of this project.

Key words: Temple, architecture, design.

Апстракт:  Пројекат ”Храмови о храмовима” документује стање новије српске православне архитектуре. 
Састоји се из низа презентација реализованих и пројектованих храмова, насталих на XXI века. Описивањем 
основног концепта и првих резултата у овом приказу, аутор започиње јавни живот овог рада.

Кључне речи: Храм, архитектура, пројектовање

ОПИС ПРОЈЕКТА
Једноставност поруке коју носи један храм чини 
га у исто време најлакшим и најтежим задатком у 
архитектури. Озбиљност бављења овим проблемом 
потврђује се сликом града (или села) на коју већ 
више векова утиче положај и облик храма. Један део 
друштвене потребе да се одгонетну тајне успешне 
архитектуре храмова чини и овај пројекат. Путем 
разговора са савременим архитектима покушава 
да унапреди будуће стварање амбијената, градова 
и светиња. Због намере да се скрене пажња на 
суштину грађења храма, у називу серије разговора, 
учесници се поистовећују са живим храмом: ”Не 
знате ли да сте ви црква Божија, и дух Божији живи 
у вама?” (1 Кор. 3, 16.)
Главни циљ пројeкта je публикација и филмовање 
серије разговора ”Храмови о храмовима”, 
којима се представља савременa архитектурa 
српских православних храмова. Секундарни 
циљеви пројекта су унапређење методологије 
архитектонског пројектовања храмова, 
унапређење и дефинисање теолошког програма 
храма, расветљавање настанка саврeмених 

храмова, доказивање непостојања крутих правила 
градитељства савремених српских православних 
храмова, очување културног и духовног наслеђа, 
као и измештање уобичајеног погледа на (у) 
храмове Божје. 
Презентацијом реализација и пројеката храмова 
насталих на почетку XXI века документује се стање 
новије српске православне архитектуре. Различити 
начини грађења храма, извори надахнућа, али и 
терет при пројектовању, послужили би унапређењу 
методологије архитектонског пројектовања 
храмова. 
Иако су савремени архитекти, који су пристали 
да помогну ово истраживање, далеко познати по 
архитектури коју стварају, описивање процеса 
настанка ове врсте пројеката  је од изузетне 
вредности свим заинтересованим младим 
пројектантима, боготражитељима и будућим 
инвеститорима. Посебан значај се поклања 
стварању архитектонске форме, у складу са 
светом тајном спасења, принципима пројектовања 
и захтевима инвеститора.
Пројекат чине: серија разговора са савременим 



архитектима, теолозима и теоретичарима; 
публикација појединачних разговора у облику 
научних радова;  презентација савремених 
православних храмова путем међународних 
изложби; кратки филмови (разговори); интернет 
презентација пројекта; монографија.
Учесници су одабрани према циљу пројекта. 
Појединачни разговори између учесника и 
аутора пројекта су начин остваривања главног 
циља пројекта. Учесници-саговорници у пројекту 
су реномирани архитекти, научни радници, 
теоретичари архитектуре и представници Српске 
православне цркве (СПЦ), чији су пројекти и 
реализовани пројекти, односно научна и културна 
остварења високо вредновани у стручној и научној 
јавности.
Саговорници су подењени у четири групе: 
архитекти; представници СПЦ; теоретичари и 
историчари архитектуре и уметности; сликари и 
појци.
Пројекат намерава да премости јаз између 
пројектанта и инвеститора, који постаје све 
већи. Улагање у ову врсту односа унапредило би 
архитектонску теорију и праксу, која би после 
једног века паузе наставила своје узлазно кретање.
Значај пројекта се може препознати у дефинисању 
правила за изградњу храмова, у документовању 
стања новије српске православне архитектуре, у 
препорукама за пројектовање нових храмова, али 
и у чувању и промоције културног наслеђа.
Очекивани резултати након реализације 
пројекта су: документовање стања новије српске 
архитектуре православних храмова; презентовање 
архитектонских достигнућа савремене српске 
сакралне архитектуре; побољшање односа 
пројектант-наручилац у српској савременој 
сакралној архитектури; презентовање културног 
наслеђа.

РЕЗУЛТАТИ
Градњу пројекта ”Храмови о храмовима” започео 
је и у потпуности осмислио аутор овог приказа 
реализацијом неколико видео интервјуа са 
савременим архитектима, у сарадњи са Центром 
за црквене студије из Ниша (организатор). У 
простору Центра за црквене студије у Нишу, 
у библиотеци ”Свети владика Николај”  (13. 
октобар 2012) снимљени су разговори са проф. др 
Гораном Јовановићем, Небојшом Станковићем, 
Александром Радовићем и Јованом Мандићем. 

Фотографије и видео записе у Нишу реализовао 
је Душан Жутинић. У атељеу Андреја Јовановића у 
Пироту (14. окотбар 2012) синимљени су разговори 
са Александром Манић и Миодрагом Нејићем. 
Испред цркве Светог Германа у селу Блато код 
Пирота (20. октобар 2012), снимљен је разговор 
са Еленом Васић Петровић. Фотографије и видео 
записе у Пироту реализовао је Андреј Јовановић. 
У Београду (2. мај 2013) снимљен је разговор 
са Предрагом Ристићем. Фотографије и видео 
запис у атељеу Ристића реализовали су Иван 
Станимировић и аутор пројекта. У простору ИАУС-а  
(4. мај 2013) снимљен је разговор са Божидаром 
Манићем. Фотографије и видео запис реализовао 
је аутор пројекта. Свим учесницима, пре сусрета, 
достављени су опис пројекта и прелиминарна 
питања, која су у вези са стварањем храма, његовим 
пројектним задатком, сарадњом са инвеститором 
и правилима грађења. 
По позиву аутора, учешће у пројекту потврдили су 
архитекти (по азбучном реду): Драгомир Ацовић, 
проф. Спасоје Крунић, Миладин Лукић, проф. Дарко 
Марушић, Миленија Марушић, проф. Бранислав 
Митровић, проф. Михајло Митровић, Благота 
Пешић, проф. Борис Подрека и проф. др Љубиша 
Фолић; теолози и представници СПЦ: проф. др 
Владимир Вукашиновић, Марко Дабић, проф. др 
Радомир Милошевић и Ненад Илић; теоретичари: 
др Зоран Маневић и др Миша Ракоција. Средства 
за даљу реализацију пројекта су затражена од 
више институција и фондација, и након неуспешних 
преговора, пројекат је ” успаван”. 
Овим приказом пројекат поред свог буђења 
изражава и жељу да серију планираних интервјуа 
започне у наредним бројевима овог часописа, са 
”Храмовима” који су градили на територији града 
Ниша.

МЕСТО ПРОЈЕКТА 
”ХРАМОВИ О ХРАМОВИМА” 
У САВРЕМЕНОЈ САКРАЛНОЈ АРХИТЕКУРИ
Циљ пројекта одговара научном истраживању 
савремене архитектуре православних храмова. 
Утицај наручиоца на изградњу храмова иницира 
градитеље да расправљају о проблемима црквене 
уметности. Криза критеријума, настала из 
неспоразума традиционалног учења о црквеној 
уметности и језика савремене уметничке теорије 
и праксе, забележена је примерима изграђених 
објеката, који поред ”архитектонске поетике” 
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аутора садрже неубедљиво компоноване 
традиционалне архитектонске цитате.
Стварање храмова по угледу на споменике из 
претходних епоха, заправо представља прекид 
развоја српске православне сакралне архитектуре. 
Архитектура српских православних храмова на 
крају XX и почетку XXI века углавном је обележена 
ниским степеном интегрисаности у савремено 
градитељство. Успостављање оваквих система 
вредности, у супротности је са поступањима 
традиционалних неимара на прелазима између 
различитих градитељских стилова.
Критеријуме у српској црквеној уметности, кроз 
дефинисање кризе настале са ”покушајима 
обнове српско-византијског стила и успоном 
традиционализма” (Јовановић, 2007) обрадио 
је Миодраг Јовановић у ”Српско црквено 
градитељство и сликарство новијег доба” 
(Јовановић, 2007). Научним радом ”Критеријуми 
српске црквене уметности”, Јовановић покреће 
више питања савремене црквене уметности 
(Јовановић, 1994).
О романтичарском призиву историје и традиције 
писао је Жељко Шкаламера у ”Обнова ”српског 
стила”  у архитектури” (Шкаламера, 1969). 
Конкурс из 1903. за цркву-маузолеј на Опленцу 
је изазвао полемике које су описане критичким 
текстовима у ”Скице за нову цркву у Тополи” 
(Леко, 1904). Критике традиционализма уследиле 
су у време конкурса за храмове Светог Саве (1926) 
и Светог Марка (1930) у Београду: ”Светосавски 
храм: јавни апел званичним факторима српске 
цркве и југословенске државе” (Страјнић, 1926), 
”Скице за храм светог Саве” (Кашанин, 1927), 
”Светосавски храм у Београду” (Злоковић, 1929), 
”Проблем Светосавског храма” (Бошковић, 1932) 
и ”Први монументални храм Београда” (Дероко, 
1932).
У ”Један век тражења националног стила у српској 
архитектури: (средина XIX - средина XX века)” 
(Кадијевић, 2007a) представљена је друштвено-
културна позадина која се рефлектовала на српску 
архитектуру. Радови овог аутора су значајни 
за теорију савремене сакралне архитектуре: 
”Улога идеологије у новијој архитектури и њена 
схватања у историографији” (Кадијевић, 2007b), 
”Градитељска делатност Андреје Дамјанова - 
правци истраживања и заштите” (Кадијевић, 
2007c), ”Два тока српског архитектонског ар-нувоа: 
интернационални и национални” (Кадијевић, 

2004), ”Архитектура и урбанизам у Србији од 
1854. до 1904. године” (Кадијевић, 1998), ”Одјеци 
архитектуре тоталитаризма у Србији: утицај 
страних тоталитарних политичких идеологија у 
српској архитектури четврте деценије XX века” 
(Kadijević, 2005a), ”Прилог проучавању цркве Св. 
Марка на београдском Ташмајдану” (Кадијевић, 
1997), ”Истористичке основе неовизантијске 
архитектуре у XIX веку” (Кадијевић, 2005b), ”Три 
новије цркве Београда - три подстицаја развоју 
српског сакралног градитељства” (Кадијевић, 
2010), ”Стратегије новог српског црквеног 
градитељства и њихов утицај на непосредно 
окружење (1990-2012)” (Kadijević, 2013) и ”Српско 
црквено градитељство (1945-2015) – истраживање 
и презентовање” (Кадијевић, 2015).
Након конкурса за израдњу и пројектовање 
храмова у Приштини (1991), Београду (Чукарица 
- 1995 и Нови Београд - 1997), Нишу (1998), 
Алексинцу (2003) и Крушевцу (2005) и научног 
скупа ”Традиција и савремено српско црквено 
градитељство” (Стојков, Маневић, 1995) покренут 
је научни дискурс о формирању духовног и 
културног идентитета Србије. Радови појединих 
аутора значајно су упутили на озбиљност питања 
стила и начина градње  храмова. 
Једино дело, које је уско намењено пројектовању 
цркава је ”Архитектура храма –пројектовање 
духовних објеката” (Фолић, 2013). Поред приказа 
споствених истраживања и пројеката, књига 
садржи и прилоге других аутора (Миленковић, 
2013; Јовановић, 2013), као и библиографију која је 
везана за тему пројектовања савремених храмова у 
Србији. Истраживању ове теме припадају и радови: 
”Обликовање цркава рашко-призренске епархије 
од  1900. до 1994. у контексту градитељског 
наслеђа” (Ковачевић, 1995), ”Два храма за две 
конфесије: трагање за модерно-византијским” 
(Дамљановић 2005), ”Тријадологија у архитектури 
владарских задужбина средњовековне Србије” 
(Дебљовић-Ристић, 2013), ”Трагање за савременим 
изразом у српској сакралној архитектури” (Fo-
lić , 2010), ”Однос традиционалних и савремених 
елемената у црквеној архитектури земаља 
западног хришћанства у XX веку” (Manić, Nikov-
ić, Marić, 2015), ”Приступ проучавању новије 
сакралне архитектуре у Србији – анализа 
могућности развоја моделa православног храма” 
(Манић, 2009) и ”Савремена архитектура цркава 
Српске православне цркве: програмске основе 
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и пројектантска пракса” (Манић, 2016), ”Процес 
пројектовања дома молитве” (Станимировић, 
2015), ”Форма храма” (Stanimirović, Jovanović, & 
Obradović, 2012), ”Савремени ентеријер српског 
православног храма” (Stanimirović, Stanković,  Jo-
vanović, 2015). 
Научна оправданост идеје пројекта ”Храмови о 
храмовима” заснива се на потреби дефинисања 
основних ”правила” у пројектовању савремених 
српских православних храмова. Научно 
вредновање реализованих разговора доприноси 
унапређењу методологије архитектонског 
пројектовања српског православног храма.
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Од оснивања средином I века 
после Христа, Наисус је био 
војна база, седиште војних 
заповедника, административно 
и економско средиште шире 
области. Цивилно насеље стекло 
је муниципални статус вероватно 
у доба Марка Аурелија, у 
време маркоманских ратова. 
Град је лежао нa чвoришту 
трaнсбaлкaнских римских путeвa 
кojи су крoз Наисус вoдили у 
пeт глaвних прaвaцa: прeмa 
сeвeру кa Виминaциjуму (Vimi-
nacium) и Сингидунуму (Singidu-
num); прeмa истoку кa Сeрдици 
(Serdica - Сoфиja), Филипoпoљу 
(Philippopolis - Плoвдив) и 
Кoнстaнтинoпoљу (Constan-
tinopolis - Цaригрaд); прeмa 
сeвeрoистoку кa Пoдунaвљу 
и Рaциaриjи (Ratiaria, Aрчaр у 
Бугaрскoj); прeмa jугу кa Скупимa 
(Scupi – Скoпљe), Teсaлoници 
(Thessalonica - Сoлун) и Eгejскoм 
мoру; прeмa jугoзaпaду кa Лисусу 
на Jaдрaнскoj oбaли (Lissus - Љeш 
у Aлбaниjи). Та чињеница, као 
и околност да је овде рођен и 
васпитаван Константин Велики, 
који је овај град величанствено 
украсио (magnifi ce ornavit), 
допринела је да се Наисус чешће 
помиње у вези са проласком 
или боравком римских царева. 
У касноантичким изворима име 
града интензивно се јавља још од 
269. године, када је Клаудије II 
овде победио Готе. Чак се сматра 
да је Клаудије, по овој битки 
назван Готски (Gothicus), однео 
победу захваљујући добром 
познавању терена, будући да је 

пореклом из Дарданије, можда 
баш из ових крајева.
Повезаност цара Константина 
са Наисусом потврђује и Стефан 
Византинац, који за овај град 
каже да је царева задужбина, 
оно што је он саградио, створио. 
Извесно је да је Константин 
често боравио у свом родном 
Наисусу. О томе сведочи 
више едиката потписаних у 
овом граду између 315. и 339. 
године, како је забележено у 
Теодосијевом кодексу. Из истог 
извора сазнајемо и за боравак 
његових синова Констанција 
и Констанса, 340. године. Две 
деценије касније, из Наисуса, 
у коме се дуже задржао (361. 
године), Јулијан Отпадник 
шаље посланице римском 
сенату, Атини и другим грчким 
градовима, објашњавајући 
своју политику и тражећи нове 
присталице. Амијан Марцелин нас 
обавештава о Валентинијановој 
посети Наисусу. То је вероватно 
било 364. године, када су двојица 
царева, Валенс и Валентинијан, 
у овом граду потписали више 
едиката. Да је Наисус задржао 
везу са царском породицом и 
знатно касније могло би да се 
закључи из податка да одавде 
води порекло и цар Констанције 
III (425), супруг Гале Плацидије и 
отац Валентинијана III. 
Имајући на уму наведене 
податке, намеће се питање где 
су боравили римски цареви 
приликом задржавања у Наисусу: 
у посебно саграђеној палати, 
у резиденцији неког високог 

ГРАЂЕВИНА СА ОКТОГОНОМ У ГРАДСКОМ ПОЉУ, НИШ 
 ИЗВЕШТАЈ О АРХЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА У 2016. ГОДИНИ 

чиновника или у вили која је 
могла да прими угледне госте. 
Једина грађевина која је до 
данас само делимично позната, 
а која је могла бити коришћена 
у резиденцијалне сврхе јесте 
објекат са октогоном у Градском 
пољу, помало издвојен од 
средишта  касноантичког Наисуса 
(претпостављеног форума), како 
би се на основу блиских аналогија 
и могло очекивати.
Истраживање једне 
од најзначајнијих и 
н а ј р е п р е з е н т а т и в н и ј и х 
грађевина касноантичког 
Наисуса, подигнуте у близини 
градског административно-
управног и сакралног језгра, 
представља изазов како за 
археологе различитих профила, 
тако и за историчаре архитектуре, 
историчаре уметности, 
конзерваторе, биофизичке 
антропологе, геофизичаре и 
друге специјалности. 
Грађевина са октогоном 
на Градском пољу у Нишу 
представља једну од 
најзначајнијих архитектонских 
целина касноантичког Наисуса. 
Објекат, откривен земљаним 
радовима приликом изградње 
пешачке стазе између Техничких 
факултета и Тврђаве, током 
1987-1988. године је систематски 
испитан у делу у ком је био 
угрожен. Истраживањима, 
спроведеним од стране Завода 
за заштиту споменика културе 
из Ниша, под руководством 
археолога Тонија Чершкова, 
констатовано је да су у питању 

BUILDING WITH THE OCTAGON IN THE “CITY FIELD”, NIŠ ‐ A REPORT ON ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN 2016
 Gordana Jeremić, Vladimir P.Petrović
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остаци, релативно добро очувани, 
веома репрезентативног објекта, 
са централном просторијом 
квадратног плана, са уписаним 
октогоном, око које су биле 
распоређене по две мање 
квадратне одаје. Све просторије 
имале су подно и зидно грејање и 
биле су украшене декоративном 
архитектонском мерменом 
пластиком, фреско-осликаним 
зидовима и полихромним 
геометријским подним 
мозаицима. 
У току 2016. године ископавања 
ове грађевине (КП 1932, 
Градско поље, ГО Црвени 
крст), представљала су 
иницијална истраживања уочи 
покретања међународног 
српско-француског пројекта, 
интердисциплинарног карактера. 
Током прве две и по недеље 
месеца септембра обављена су 
сондажна ископавања на овом 
налазишту, уз учешће већег 
броја институција и сарадника. 
Радовима су руководили виши 
научни сарадници др Гордана 
Јеремић из Археолошког 
института, Београд, и др 
Владимир П. Петровић из 
Балканолошког института САНУ, 
док је координатор истраживања 
био конзерватор-саветник Тони 
Чершков из Завода за заштиту 
споменика културе Ниш. Учешће 
у радовима су узели сарадници 
Завода за заштиту споменика 
културе Ниш, два докторанда 
Универзитета у Бордоу (Univer-
sité Bordeaux Montaigne) у име 
Института Озонијус (Institut Au-
sonius UMR 5607) и студенти 
историје Филозофског факултета 
у Нишу. 
Отворена је сонда димензија 
6,5 x 5,0 m на простору јужне 
шкарпе ископа из 1987-1988 и 
2012. године, јужно од крајње 

југоисточне просторије (VI) 
откривеног дела комплекса. 
Радило се на простору 
претпостављеног атријума, 
односно простора поплочаног 
масивним плочама од зеленог 
камена, чији су остаци поплочања 
– у комбинацији са мозаичким 
теписима, регистровани ранијим 
истраживањима испред улаза 
у октогоналну просторију. 
Овогодишњим радовима су 
испитани делови слојева и нивоа 
из периода касне антике и ране 
Византије, који су остали очувани 
испод шакрпе. Ископавањима је 
делимично откривен још један 
улаз на источној страни, поред 
већ познатог у западном делу 
комплекса. Дошло се до сазнања 
да пиластар од опека, који је током 
2013. године конзервиран (зид 
15), највероватније представља 
северни довратник једног ширег 
пролаза који је овом сондом 
делимично био обухваћен. 
Истраживањима је констатована 
кружна перфорација која је 
вероватно служила за дрвену 
осовину врата, позиционираних 
на источној фасади зида. 

Приликом истраживања 
регистровани су бројни покретни 
налази, међу којима доминирају 
налази керамичких посуда. 
Највише је заступљена огњишна 
керамика (лонци, поклопци), 
а у нешто мањој мери трпезна 
(зделе, крчази, пехари) и 
амбалажна керамика (амфоре, 
питоси). У рановизантијском 
слоју доминирају и налази 
животињских костију, а 
регистровани су и налази од 
обрађених животињских костију 
и рогова. Забележени су налази 
стаклених реципијената, као и 
значајна количина разнородног 
прозорског стакла.
У наредне четри године планиран 
је заједнички међународни 
пројекат археолошких 
истраживања античког Наисуса, 
између релевантних научно-
истраживачких институција из 
Србије и Француске, те се надамо 
се да ћемо убрзо наћи одговоре 
на бројна и отворена питања у 
вези са значајем, карактером 
и урбаном структуром овог 
древног града.

Слика 2. Ниво поплочања атријума, фотографијa: З. Радосављевић, 2016.
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Пиротскa тврђава-Момчилов 
град („Кале“) је српско 
средњевековно утврђење 
настало у XIV веку, категорисано 
као споменик културе од 
великог значаја и налази се 
под заштитом  државе од1953. 
године. Остале фазе изградње 
протежу се до почетка 20.века. 
Археолошким истраживања 
утврђено је постојање старијих 
грађевина из периода антике и 
византије на простору садашњег 
утврђења. Пиротска тврђава 
се од 50-их година XX века не 
користи као војни објекат.
За разлику од утврђења која се 
налазе углавном ван градске 
средине, на тешко приступачним 
местима, Пиротска тврђава 
има изузетно повољан положај 
налази се у самом центру 
града. И поред тога што су у 
њену обнову уложена велика 
средства (конзерваторско-
рестаураторски радови од 1970. 
до 1986.године), она јако дуго 
није нашла одговарајуће место у 
животу града Пирота.  
У протеклих 10-ак година 
ситуација се у многоме 
изменила. Завод за заштиту 
споменика културе Ниша и 
стручне службе града Пирота 
у сарадњи, отпочеле су са 
израдом планске документације 
која је била законски оквир за 
израду пројеката.
Циљ којим смо се водили 
је очување културног и 
националног идентитета, кроз 
презентацију овог простора 
као српског средњевековног 
утврђења. Пројекти имају за 
циљ и укључивање Пиротске 

тврђаве у токове живота 
модерног града, кроз 
планирање савремених садржаја 
који су примерeни значају 
споменичког комплекса. План 
детаљне регулације „Кале“  као 
и израђени пројекти уређења 
простора тврђаве „засновани 
су на савременом принципу 
конзервације и ревитализације 
културног наслеђа - принципу 
одрживог развоја“.  
Планиране акције имају 
тенденцију да  поспешују 
одрживи привредни 
развоја града, а све у циљу 
равномернијeг регионалног 
развоја. Ј едан од циљева 
ревитализације је повратак 
простора Пиротске тврђаве 
корисницима. Овај сложени 
процес има као задатак 
подстицај и унапређење свести 
о наслеђеним вредностима 
културне баштине. Заштита и 
уређење овог подручја, као и 
планирани садржаји треба да 
омогуће непрекидан активан 
живот овог простора током целе 
године. 
Важно је поменути да је 2009. 
године Завод из Ниша, након 
вишедеценијске паузе извео 
конзерваторско-рестаураторске 
радове и археолошка 
истраживања на простору 
Горњег града.
Град Пирот је у протеклом 
периоду у више фаза 
реализовао пројекте и уредио 
већи део простора Доњег 
града и троугаоне парковске 
површине (пројекте је израдила 
Дирекција, а изведени су преко 
ЈКП “Комуналац”, средствима 

ПИРОТСКА ТВРЂАВА-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ, 
ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА

Александра Манић

Општине Пирот). Поред овог 
урађени су и следећи елаборати:
Пројекат уређења троугаоне 
парковске површине - А1, Идејни 
пројекат конзерваторских 
радова на  римском бедему-А1, 
Пројекат презентације 
римског миљоказа, Пројекат 
уређења парковске површине 
на простору Доњег града, 
Пројекат конзерваторско-
рестаураторских радова на 
простору Доњег града, Пројекат 
реконструкције базена и његове 
пренамене у амфитеатар на 
простору Доњег града, Пројекат 
адаптације „Официрског дома“- 
зграде Музеја Понишавља 
и реконструкције тоалета 
на простору Доњег града, 
Конзерваторско-рестаураторски 
радови на простору Средњег и 
Горњег града (Идејни пројекат 
ревитализације Горњег и 
Средњег града израдила 
је Дирекција за изградњу 
града Пирота у току 2015. 
године. Европски фондови су 
препознали значај и важност 
пројекта . Средства за уређење 
овог простора, у вредности 
од 410.000,00 еура, одобрена 
су за реализацију из фондова 
Интеррег - ИПА програма 
прекограничне сарадње 
Бугарска – Србија. Реализација 
пројекта извршиће се у току 
2017. године.
. 
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У трећој недељи јуна 2016.
године, екипа Завода за заштиту 
споменика културе из Ниша и 
Народног музеја Топлице из 
Прокупља, радила је у цркви 
св.Мине у Штави. Екипу су 
чинили: Елена Васић Петровић, 
руководилац; Ивана Цветковић, 
стручни сарадник Завода; 
Јулка Кузмановић Цветковић, 
археолог из Музеја Топлице и 
Милан Радовановић, архитекта 
из  Музеја Топлице. Реализацију 
пројекта је помогла АД 
“Планинка” из Куршумлије.
Мала, једнобродна црква 
св.Мине у Штави је споменик 
културе од великог значаја, 
датована у XVII век? и једина 
са очуваним живописом на 
подручју општине Куршумлија. 
Заштитна археолошка 
истраживања, конзерваторски 
радови на архитектури и 
живопису, обављени су 70-
тих  година прошлога века у 

организацији нишког Завода.
На плочи изнад улаза у цркву 
стоји да је црква саграђена и 
живописана у доба патријарха 
Пајсија, но археолошка 
ископавања показују да је 
црква свакако имала и старију 
фазу. У порти је пронађено 
70-ак фрагментованих и целих 
мермерних споменика и два 
саркофага, који представљају 
јединствену збирку. Споменици 
су углавном рађени од белог, 
студеничког мермера, са 
изузетно квалитетно рељефним 
декорацијама.  
Новим пројектом Завода је 
предвиђено да се споменици из 
цркве у којој су од претходних 
археолошких истраживања, 
преместе у оближњу школску 
зграду, како би припрата могла 
да се користи другачије, а не 
као магацински простор и како 
би споменици били доступни 
јавности.

Током недељу дана боравка 
на терену, сви споменици, 
цели и фрагментовани, су 
изнети из цркве, очишћени, 
фотографисани и измерени. 
Сваки је комад понаособ 
превентивно третиран 
одговарајућим методама, како 
би се заштитио.
Споменици су засад изложени у  
некадашњој учионици школске 
зграде у Штави тако да туристи 
који обилазе цркву могу да 
их виде. Следећи корак је 
формирање музејске поставке 
где би сви они били обрађени 
и изложени по музеолошким 
стандардима, а како би на 
прави начин били приказани 
посетиоцима.

НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ СРЕДЊОВЕКОВНОГ ГРОБЉА, ДОКУМЕНТАЦИЈА И 
ПРИПРЕМА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ-ЦРКВА СВ.МИНЕ У ШТАВИ КОД КУРШУМЛИЈЕ

Јулка Кузмановић-Цветковић

Слике 1,2 и3. Споменик из средњовековне некрополе: у припрати цркве, пре чишћења и након чишћења 
фотографије: M.Радовановић, 2016.

GRAVESTONES OF THE MEDIEVAL CEMETERY, DOCUMENTATION AND PREPARATION FOR PRESENTATION
-SV.MINA CHURCH IN ŠTAVA, KURŠUMLIJA MUNICIPALITY

Julka Kuzmanović Cvetković
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Спомен-костурница стрељаним и 
вешаним учесницима Топличког 
устанка, подигнута је 1937.
године на месту стрељања 
устаника, у северном делу рова 
Нишке тврђаве, код Капије 
смрти, и интегрисана је у косу 
спољашњу ескарпу бедема.
Заштићена је законом Oдлуком 
СО Ниш бр.020-40/83 од 7.3.1983. 
године као споменик културе и 
представља аутентично место 
масовног погубљења родољуба 
и учесника Топличког устанка 
1917. године од стране бугарских 
окупатора у Првом светском 
рату.
Спомен-костурница је имала 
две спомен плоче израђене од 
вештачког камена у које су била 
уклесана 33 имена убијених и на 
централном правоугаоном делу, 
уграђен бронзани рељеф, рад 
самог аутора споменика, вајара 
Славка Милетића, који као 
детаљ композиције споменика 
уметнички документује 
страдање народа. На врху 
спомен обележја се налазио 
стилизовани грб Краљевине 
Југославије, као симбол државе 
која одаје почаст жртвама рата 
из коjег је изникла.
Костурница је током Другог 
светског рата оштећена од 
стране бугарских фашиста, када 
су уништене спомен плоче и 
насилно отворен саркофаг са 
костима које су разбацане.
Народни музеј из Ниша 
је 1951. године извршио 
поправку споменика, а кости 
су прикупљене и стављене у 

лимени сандук, који је спуштен 
у костурницу, а она затворена 
масивном плочом.
Крајем 1992. године, Спомен- 
костурница је претрпела 
знатна оштећења. Покривна 
плоча израђена од тераца је 
поломљена приликом покушаја 
да се уђе у гробницу, а након 
тога је скинут и однет бронзани 
рељеф, који још није пронађен.
Нешто касније, 1993. године, 
израђена је нова бетонска плоча 
аналогна оригиналној. Плато 
око костурнице је углавном 
запуштен, односно зарастао у 
дивље растиње, због нередовног 
одржавања, што је отежавало 
приступ и њено сагледавање.
Пројектом санације и 
рестаурације Спомен-
костурнице стрељаним и 
вешаним учесницима Топличког 
устанка 1917. године у рову 
Нишке тврђаве, израђеном 2015. 
године од стране Завода за 
заштиту споменика културе Ниш, 
предвиђени су конзерваторско-
рестаураторски радови, обнова 
и комплетна санација спомен-
обележја и делова тврђавског 
бедема у његовој непосредној 
околини(главни и одговорни 
пројектант Елена Васић 
Петровић). Он обухвата и замену 
спомен плоча са именима 
погинулих и реконструкцију 
нестале бронзане плоче са 
рељефом, према сачуваној 
документацији. Предвиђено је 
и уређење околног простора, 
како би се допринело бољој 
презентацији исте. 

САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА СПОМЕН-КОСТУРНИЦЕ 
У РОВУ НИШКЕ ТВРЂАВЕ, ПОСВЕЋЕНЕ ТОПЛИЧКОМ УСТАНКУ

Александар Вулокјевић
REPAIR AND RESTORATION WORKS ON MEMORIAL DEDICATED TO TOPLICA UPRISING

Aleksandar Vulojević

Слика 1. Спомен-костурница пре 
радова, фотографија: ЗЗСК Ниш

Током 2016. године одобрена 
су средства у износу од 
1.806.900,00 динара на основу 
Уговора који је закључен између 
Завода за заштиту споменика 
културе Ниш и Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања РС.
Радови су изведени према 
пројекту током августа 2016. 
(СГР Ваша кућа, Димитровград). 
Захваљујући томе овај простор 
је постао један од најуређенијих 
у Нишкој тврђави и том делу 
града. С обзиром на то да је 2017. 
година обележавања јубилеја 
„100 година од Топличког 
устанка“ реализацијом овог 
пројекта дат је својеврстан 
допринос у том смислу.

Слика 2. Спомен-костурница после 
радова, фотографија: ЗЗСК Ниш

Слика 3. Спомен-костурница после 
радова, фотографија: ЗЗСК Ниш
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Споменичка целина посвећена 
учесницима НОБ-а из Прешева 
и околине израђена је на платоу 
централног трга Прешева 
и састоји сe од неколико 
сегмената.
Вертикално спомен обележје 
обложено је плочама од белог 
мермера, на коjeм се налази 
рељеф од алуминијумског лима. 
Композиција је дело аутора 
Илије Аџијевског из Скопља и 
представља „развој револуције 
у овом крају“, а постављено је 
1962. године.
У непосредној близини је 
заједничка спомен-гробница 
19 бораца, учесника НОБ-а, а 
састоји се од два елемента - 
правоугаоне структуре мањих 
димензија, израђене у форми 
гробног места и композиције 
два елемента (хоризонталног 
и вертикалног), обложених 
плочама од бело-сивог мермера, 
са натписом, на српском и 
албанском језику, посвећене 
борцима НОБ-а из Прешева и 
околине, који су живот изгубили 
у пероиоду од 1941 до 1945. 
године. 
Непосредно испред зграде 
Скупштине општине Прешево, 
1968. године су постављене 
спомен бисте посвећене двојици 
организатора НОП-а, Абдули 
Крашници и Душану Илићу 
Тојаги. Ове две спомен-бисте 
постављене су симентрично, 
лево и десно од централног 
улаза у зграду. Попрсја су 
израђена у бронзи, а рад су 
признатог вајара Станимира 

Павловића, родом из Стрезовца 
код Прешева (Слика 1).
Нишки Завод је у току 
2015. године, у сарадњи 
са Министарством за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања РС реализовао 
пројекат припреме пројектне 
документације. Том приликом 
прикупљена је техничка и 
фотодокументација тренутног 
стања елемената спомен 
обележја на централном тргу у 
Прешеву, као и архивска грађа 
(фотографије, записи и сл.), 
што је послужило као основа за 
израду пројектне документације. 
Затим се приступило изради 
пројекта под руководством 
одговорног пројектанта 
Миомира Стојановића, диа-
конзерватор, док је сарадник 
на изради пројекта био Горан 
Радосављевић, диа-конзерватор.
На основу израђеног  „Програма 
рехабилитације споменичке 
целине на Централном тргу у 
Прешеву“, Министарство за 
рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања РС са 
око 1.200.000,00 динара 
финансирало је реализацију 
овог пројекта у 2016. години.  
Извођење радова поверено 
је СКР „Божидар Мијић“ из 
Пирота, као најповољнијем 

понуђачу изабраном путем јавне 
набавке. Радовима на терену, 
као надзорни орган руководила 
је Ивана Цветковић, диа-
конзерватор.
Радовима су обухваћени сви 
елементи споменичке целине 
на централном градском тргу у 
Прешеву, а подразумевали су 
демонтажу мермерних плоча 
са свих елемената спомен 
обележја (вертикално спомен-
обележје, спомен-гробница и 
постаменати бронзаних бисти) и 
замену новим, као и репарацију 
бетонских елемената који 
представљају подконструкцију за 
постављање мермерних плоча. 
Даље је уследио свеобухватни 
конзерваторски третман 
бронзаних спомен-бисти, као 
и рељефа од алуминијумског 
лима, њихова заштита и враћање 
на оригинално место, али и 
поновна израда и постављање 
натписа на српском и албанском 
језику (Слике 2, 3 и 4).
С обзиром на лоше стање у 
коме су се сами споменици 
налазили Завод је у сарадњи 
са Министарством одредио 
овај пројекат као приоритетан 
за финансирање, а локална 
самоуправа је пружила сву 
неопходну помоћ у реализацији.

ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ СПОМЕНИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 
НА ЦЕНТРАЛНОМ ТРГУ У ПРЕШЕВУ

Ивана Цветковић

REHABILITATION OF MEMORIAL COMPLEX АТTHE CENTRAL SQUARE IN PREŠEVO
Ivana Cvetković

Слика 1. Споменички комплекс на централном градском тргу у Прешеву 
фотографије: Архив 31.јануар, Врање 
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Слика 2. Вертикално спомен обележје пре, у току и након конзерваторских радова,
фотографије: ЗЗСК Ниш 2016.

Слика 3. Спомен-гробница пре, у току и након конзерваторских радова,
фотографије: ЗЗСК Ниш 2016.

Слика 4. Спомен бисте пре, у току и након конзерваторских радова,
фотографије: ЗЗСК Ниш 2016.
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Изложба “Цртеж као документ” 
у Белом холу Дома војске,

фотографија: А. Ћирић, март 2016.



93

ЈУБИЛЕЈ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 
КУЛТУРЕ НИШ - “50 ГОДИНА РАДА”

Ђорђе Стошић

Поводом обежавања јубилеја-„50 година рада Завода за заштиту 
споменика културе Ниш“ у току 2016.године реализован је веома 
богат програм.
У претходној, 2015. години, преко редовног конкурса Завод је 
обезбедио средства од стране Министарства културе и информисања 
РС за следеће активности: припрема и штампа првог броја Гласника 
Завода, под називом „Стубови баштине“ и припрема и реализација 
изложбе. Остале активности реализоване су сопственим средствима 
и уз помоћ донација.
Промоција првог броја часописа „Стубови баштине“ одржана је у 
уторак 15. марта 2016. године у Конаку кнегиње Љубице у Београду, 
уз подршку Музеја града Београда.
Поздравну реч упутила је Елена Васић Петровић, директор Завода за 
заштиту споменика културе Ниш. Часопис је представио професор 
др Славиша Перић из Археолошког института САНУ из Београда. 
На промоцији је говорио и конзерватор Сима Гушић, дугогодишњи 
сарадниг Завода и један од аутора. 
Ово је прво периодично издање Завода које је представљено 
јавности, а конципирано је тако да обухвати целокупну делатност 
заштите непокретних културних добара.
Поводом дана оснивања Завода за заштиту споменика културе Ниш 
и обележавања 50 година његовог постојања, 25. марта 2016. године 
је у Дому војске у Нишу одржана свечана академија.
У уводном обраћању директор Завода Елена Васић Петровић је 
истакла да је “рад на заштити непокретних културних добара 
привилегија и част“, као и да је „брига о очувању нашег историјског и 
духовног блага, обавеза сваког појединца“. 
Академији су присуствовали Радослав Павловић, изасланик 
председника Републике Србије, представници Војске Србије, 
великодостојници Спрске православне цркве  - ЊП епископ врањски 
г.Пахомије, ЊП епископ рашко-призренски, ЊП епископ тимочки 
г.Иларион и администратор нишке Епархије г.Теодосије, који је у 
име ЊС партијарха српског г.Иринеја примио Златну плакету Завода. 
Поред њих свечаности је присуствовало више од 200 сарадника, 
колега, пријатеља и представника локалних самоуправа, којима 
су додељене Захвалнице Завода. Посебна признања уручена су 
пензионисаним сарадницима и радницима Завода.
Часопис „Стубови баштине“ у оквиру свечаности је представила 
уредница доцент др Ана момчиловић-Петронијевић.
На свечаној академији је наступио Академски хор Студентског 
културног центра Универзитета у Нишу, под диригентском палицом 
мр Зорана Станисављевића.
Поводом јубилеја  премијерно је приказан и филм „50 година 
Завода “, а у оквиру свечаности први пут је званично промовисана и 
„Фондација архитекта Александар Радовић“, чији је оснивач Завод. 
Отворена је и изложба “Цртеж као документ” у Белом холу Дома 
војске, посвећена најзначајнијим непокретним културним добрима 
са територије на којој деликатну делатност заштите обавља Завод, 
а након тога уприличено је и коктел-послужење у ресторану Дома 
Војске.

Изложба у Белом холу Дому војске,
фотографија: А. Ћирић, март 2016.

Jubilee of the Institute for Cultural Heritage Preservation Niš - “50 Years”
Đorđe Stošić

Пријем гостију у Белом холу 
Дома војске,

фотографија: А. Ћирић, март 2016.

Свечана академија у малој сали
Дома војске,

фотографија: А. Ћирић, март 2016.

Свечана академија у малој сали
Дома војске-обраћање ЊП Теодосија,
фотографија: А. Ћирић, март 2016.

Свечана академија у малој сали
Дома војске

-обраћање гдина Радослава Павловића,
фотографија: А. Ћирић, март 2016.
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ФОНДАЦИЈА 
АРХИТЕКТА АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ*

Елена Васић Петровић

Фондација архитекта Александар Радовић основана је 2.2.2016. 
године од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш, уз 
сагласност чланова породице Радовић, Љиљане и Бранка, као 
недобитна, невладина организација.
Фондација је прву пут званично представљена у оквиру свечане 
академије у Дому војске, поводом обележавања јубилеја Завода-”50 
година рада”.
Циљеви Фондације су:
-да трајно чува успомену на лик и дело архитекте Александра 
Радовића; да допринесе значају и јачању области заштите 
непокретних културних добара у Србији; да пружи подршку младим 
стручњацима у овој области; да промовише и популаризује питања 
везана за очување културног наслеђа; да информише стручну, али и 
ширу јавност о најновијим достигнућима у овој области; да допринесе 
повезивању стручњака из земље, региона и света.
Фондација је установила Признање „Архитекта Александар Радовић“, 
које ће се додељивати једном годишње, младим стручњацима – 
архитектама, из области заштите непокретних културних добара, за 
изузетан допринос у овој области.

*Александар Радовић (1943-2015) је био угледни нишки архитекта 
и конзерватор. Од 1976. до 2004.године налазио се на месту 
директора, а у периоду 2004-2008 на месту заменика директора 
Завода за заштиту споменика културе Ниш. Пензионисао се у јануару 
2009. године, али је наставио сарадњу са својом матичном кућом. 
Његова каријера изузетна је по много чему, а деценије проведене 
у Заводу биле су испуњене непрекидним обавезама, одговорним 
пословима и великим пројектима, које је он са лакоћом обављао 
и водио. Као врсни познавалац архитектонског стваралаштва и 
руководилац добио је бројна признања. Поред послова у области 
заштите непокретних културних добара (Обнова конака манастира 
Прохора Пчињског-Борбина награда за архитектуру), доказао се и 
као пројектант нових објеката (Душанов базар и Хиландарски метох 
у Нишу).
Опус његовог стваралаштва и деловања, без сумње, сврстава га у 
групу најзначајнијих, најутицајнијих и најплодоноснијих конзерватора 
Србије - свих времена.

Додатне информације о Фондацији:
www.fondar.rs

fondar@zzsknis.rs
Пријава на конкурс за доделу Признања:

fondar.nis@gmail.com

ARCHITECT ALEKSANDAR RADOVIĆ FOUNDATION
Elena Vasić Petrović

Свечана академија у малој сали
Дома војске-представљање Фондације, 

председник уравног одбора, 
архитекта Сима Гушић

фотографија: А. Ћирић, март 2016.

Бели хол Дома војске - James Deere, 
Ljiljana Deere(рoђена Радовић), 

Радовић
фотографија: А. Ћирић, март 2016.

Бели хол Дома војске -  Дејан Палибрк, 
члан надзорног одбора Фондације,  
James Deere, Ljiljana Deere(рoђена 
Радовић), Елена Васић Петровић, 
управитељ Фондације, Ана Костић, 
члан надзорног одбора Фондације,  
фотографија: А. Ћирић, март 2016.

Заштитни знак Фондације - 
стилизована розета из цркве 

Св.Јована Богослова код Поганова,
цртеж: И. Цветковић, јануар 2016.
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ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, ПРОМОЦИЈЕ И ИЗЛОЖБЕ 
НИШКОГ ЗАВОДА У 2016. ГОДИНИ 

Ћорђе Стошић

Почетком године, четвртој Интернационалној конференцији и 
изложби о архитектонском наслеђу која се одржала у Дубаију од 
14-16. 2. 2016. године, у Светском трговинском центру Дубаија, у 
организацији владе и општине Дубаи, под покровитељством Шеика 
Хамад Бин Рашид Ал Мактума представљено је и “камено село” 
Гостуша. Тема конференције била је: ”Одрживо наслеђе, глобална 
визија, локална искуства”.
У просторијама манастира Светог Николе у Куршумлији 5. априла 
2016. године одржан је радни састанак Одбора за обнову ове изузетно 
значајне Немањине задужбине. Одбор за обнову манастира Светог 
Николе у Куршумлији има за циљ да обезбеди финансијска средства 
и организује генералну обнову манастирског храма, изгради нови 
конак и уреди цео комплекс манастира. Поред Његове Светости 
Патријарха српског Иринеја и епископа нишког Теодосија, састанку 
су присуствовали директор Канцеларије за вере у Влади Републике 
Србије Милета Радојевић, директорка Завода за заштиту споменика 
културе Ниш Елена Васић-Петровић са сарадницима, председник 
Општине Куршумлија Радољуб Видић, и директор предузећа А.Д. 
,,Планинка” Радован Раичевић. Потом је у просторијама хотела 
„Радан“ у Пролом Бањи отворена изложба „Прва велика обнова 
манастира Светог Николе у Куршумлији, седишта некадашње 
Топличке епископије“(аутор: Е.В.Петровић), коју прати и истоимена 
публикација (Завод за заштиту споменика културе Ниш и Завичајно 
удружење Топличана из Ниша. а чија је реализација поджана од стране 
Министарства правде РС. Оригинални цртежи архитекте Бранислава 
Вуловића са терена, прорачуни, анализе и делови пројекта за прву 
обнову манастира чувају се у архиви Завода за заштиту споменика 
културе Ниш. 
У априлу месецу изложба “Старопланинско село Гостуша” 
(аутор:Елена Васић Петровић) кренула је на велику турнеју по 
Бугарској: свечано је отворена 11.4.2016. у Националном етнографском 
музеју у Софији, затим у градској библиотеци града Стара Загора, и 
2.6.2016.године у Етнографском музеју у Пловдиву. Дугујемо велику 
захвалност музејима у Софији и Пловдиву и библиотеци у Старој 
Загори на сарадњи, а посебно нашим партнерима „Фондацији 
балканско наслеђе“ из Софије.
Изложба “Манастири и цркве јужне и источне Србије” Завода за 
заштиту споменика културе Ниш отворена је 18.4.2016. године 
у Завичајном музеју у Књажевцу, захваљујући љубазном позиву 
директорке Милене Милошевић Мицић. Изложба презентује део 
богатства и разноликости, односно велики број верских објеката 
на територији 7 округа, 40 градова и 4 епархије, за које је надлежан 
Завод за заштиту споменика културе Ниш.

PRESENTATIONS, PROMOTIONS AND EXHIBITIONS OD NIŠ’S INSTITUTE
Đorđe Stošić

Промоције,
фотографије: ЗЗСК Ниш, 2016.

Обнова манастира Св.Николе,
фотографије: ЗЗСК Ниш, 2016.



„Изложба представља покушај да сазнамо нешто више о ономе 
што нам је дато на чување, то јесу непокретна културна добра, али 
у оквиру манастира и храмова постоји и нешто више од тога - то је 
духовност, људи који су ту вековима живели и чували, заправо оно 
што и ми данас чувамо“, рекла је Елена Васић Петровић, једна од 
ауторки изложбе.
Завод за заштиту споменика културе Ниш, Историјски архив Ниш, 
Народно позориште Ниш и Завод за уџбенике Београд организовали 
су у Историјском архиву у Нишу представљање телевизијског романа 
Радослава Павловића: „Александар I Карађорђевић“. Поздравну 
реч одржали су Елена Васић Петровић (директорка Завода за 
заштиту споменика културе Ниш), Иванка Станчевски (директорка 
Историјског архива Ниш) и Иван Вуковић (директор Народног 
позоришта Ниш). Ђорђе Стошић, историчар у Заводу за заштиту 
споменика културе Ниш упознао је присутне госте са историјским 
околностима које се односе на Александра Првог Карађорђевића. 
Драгољуб Којчић (директор Завода за уџбенике) и Радослав 
Павловић (аутор) говорили су о књизи, а делове из књиге читали су 
глумци Народног позоришта Ниш Милан Цветковић и Ристо Буквић.
У Задужбини Илије М. Коларца у Београду, 25.4.2016. у организацији 
Деска Креативна Европа Србија одржан је Форум Креативна Европа 
2016. Пружене су информације о Програму Креативна Европа и 
домаћим међународним програмима и конкурсима којима се 
подржавају пројекти у култури. У оквиру програма, Вишња Кисић, 
генерални секретар Европа Ностре за Србију, највеће европске мреже 
цивилног друштва у области наслеђа, приредила  је представљање 
Награде Европе Ностре и Европске Уније, а награђени истраживачки 
Пројекат заштите села Гостуша у општини Пирот, испред Завода 
за заштиту споменика културе Ниш представиле су Елена Васић 
Петровић и Ивана Цветковић.
У четвртак, 28. априла 2016. године, у Народном музеју у Прокупљу је 
отворена изложба „Прва велика обнова манастира Светог Николе у 
Куршумлији - седишта некадашње Топличке епископије“.
У Нишу 28. јуна 2016. године представници културне јавности окупили 
су се у нишком „ЕУ инфо кутку“, у улици Вожда Карађорђа бр.5, где 
је одржана панел дискусија „Европа је препознала Гостушу, колико 
сами препознајемо своје културно наслеђе?“.  Закључено је на основу 
овог примера да пројекти из културе могу високо да рангирају Србију 
у Европи, а повод скупа била је награда Европске уније и Европа 
Ностре Заводу за заштиту споменика културе Ниш за студију заштите 
старопланинског села Гостуша. 
На археолошком налазишту Медијана у Нишу, у току априла месеца 
Завод је организовао стручну посету за чланове Инжењерске 
коморе Србије. Дана 13.7. 2016. године, престављени су, у сарадњи 
са Туристичком организацијом Србије, а уз подршку Туристичке 
организације Ниша, сви мозаици Виле са перистилом, након великих 
грађевинских радова на изградњи кровне конструкције. Културно-
историјско благо „Медијане” је добило кров, којим су споменичке 
вредности на археолошком налазишту од изузетног значаја за 
Републику Србију покривене, заштићене од оштећења и временских 

Изложбе
фотографије: ЗЗСК Ниш, 2016.
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неприлика. Елена Васић Петровић овом приликом је истакла следеће: 
“Откривени су сви мозаици у Вили се перистилом, што је био и 
највећи разлог свих радова и послова на локалитету од конзервације 
на архитектури, преко мозаика до изградње заштитне кровне 
конструкције и малог визиторског центра на улазу у Медијану. На 
овој заштитној конструкцији преостало је да се заврши улазни део, 
после чега ће бити реализован и пројекат завршне презентације 
захваљујући којем ће посетиоци, домаћи и страни туристи бити 
усмерени за све најбитније што треба видети и сазнати“. 
Истакнута је улога службе заштите у процесу заштите и презентације 
овог локалитета и његових најзначајнијих делова, а посебно 
Републичког завода, који је радио на конзервацији мозаика и нишког 
Завода, који се бавио конзервацијом архитектуре, археолошким 
истраживањима и изградњом заштитне конструкције. Наравно, није 
заборављен значајан финансијски допринос Министарства културе 
и информисања РС, али и локалних самоуправа и других важних 
актера.
Програм обележавања четврте по реду манифестације “Дани 
европске баштине“ од 28.09.-30.09.2016. године у Прокупљу започео 
је отварањем изложбе „Манастири и цркве јужне и источне Србије“, 
дело ауторског тима Завода за заштиту споменика културе Ниш. 
Отварајући изложбу, директорка Елена Васић Петровић је додала 
да је у галерији Музеја Топлице представљен мањи део изложбе, 
јер је она прављена за много већи простор, те да је за Прокупчане, у 
договору са колегама кустосима, направљена комбинација објеката 
са свих простора и епархија.
„Циљ нам је да наше наслеђе сачувамо за будуће генерације. Без људи 
наслеђе не може да опстане и то је кључ свега. Уколико не бринемо о 
њему и не знамо зашто је битно и вредно, оно ће нестати. Самим тим, 
избрисаће се трагови постојања на овим просторима, а то свакако не 
жели нико од нас. Ми желимо да наше наслеђе сачувамо за будуће 
генерације, а један од начина је управо њихово представљање широј 
јавности“, истакла је Васић Петровић.
Прва европска Гран-при награда од стране Европске Уније и Европе 
Ностре за Србију додељена Заводу за заштиту споменика културе 
Ниш, свечано је промовисана од 5.-15. октобра 2016. године на 
мултимедијалној изложби ,,Старопланинско село Гостуша’’ у 
Галерији савремене ликовне уметности  „Србија“ у Нишу. Поводом 
педесетогодишњег јубилеја Завода, у складу са промоцијом 
европске награде, током пригодне свечаности 11. 10. 2016. године, 
коју је отворио градоначелник Ниша Дарко Булатовић, одржана је и 
дебата ,,Колико нам је важно културно наслеђе?“. 
О теми су дискутовали представници културних установа југоисточне 
Србије, академске заједнице, туристички посленици, урбанисти, 
представници цивилног друштва.
Завод интензивно сарађује са новинарима па су све наше активности 
пропраћене уз велику пажњу домаћих и страних медија, што даје 
посебан значај промоцији и афирмацији нашег рада.Активности на археолошком 

налазишту Медијана
фотографије: ЗЗСК Ниш, 2016.
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ИНФОРМАЦИОНА ПЛАТФОРМА 
ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈОМ О НЕПОКРЕТНИМ 
КУЛТУРНИМ ДОБРИМА

Информациона платформа за складиштење и управљање 
документацијом о непокретним културним добрима развијена је 
током 2015. и 2016. године, у сталној сарадњи стручњака из Завода 
за заштиту споменика културе Ниш, Електронског факултетa 
Универзитета у Нишу и ArchiMedia групе.
Завод за заштиту споменика културе Ниш је током 2014. године 
израдио план и програм Пројекта за ревизију одлука о проглашењу 
непокретних културних добара, који је на редовном конкурсу 
Министарства културе и информисања Републике Србије, делимично 
финансијски подржан у 2015. години и то само за прикупљање 
података на терену.
Пројектом је предвиђена израда дигиталне базе података и 
информационе платформе за чување и управљање документацијом о 
непокретним културним добрима, па се приступило развоју концепта 
за израду информационе платформе сопственим капацитетима.
Цео систем функционисања базиран је на Закону о културним 
добрима, Правилнику о подацима који се уписују у Регистар, начину 
вођења Регистра и Централног Регистра непокретних културних 
добара и о документацији о овим културним добрима, Закону о 
планирању и изградњи, и другим прописима и законима.
Основни принципи за креирање концепта израде информационе 
платформе, били: свеобухватност, могућност даљег развијања и 
повезивања са другим платформама, безбедност чувања података, 
интерактивност, употребљивост у свакодневном раду, једноставност 
и прегледност.
Концепт за софтвер, израђен у Заводу за заштиту споменика културе 
Ниш(Ивана Цветковић, Елена Васић Петровић, Ђорђе Стошић), 
произашао је из шематског приказа система функционисања службе 
заштите и начина на који се чува документација, односно води 
регистар непокретних културних добара, као и из практичне примене 
и досадашњих искустава у овој области (Слика 1). 
Концепт је даље послужио за израду веб-апликације, односно 
информационе платформе за управљање подацима. Послове на 
изради веб-апликације (избор технологије, креирање архитектуре 
система, темирање, тестирање кроз примену система) реализовао 
је Владан Ђокић, као дипломски рад на Електронском факултету, 
док је интерфејс за информациону платформу и веб-сајт, такође 
као дипломски рад на Електронском факултету,  израдио Милан 
Златановић. 
Сва документација о појединачном непокретном културном добру 
систематизована је у три целине.

 INFORMATION PLATFORM FOR STORING AND MANAGING DATA 
ON IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE

Ivana Cvetković

Ивана Цветковић

1.Категорија - Основни подаци о 
непокретном културном добру; 
представља податке који ће 
бити јавно доступни, повезани 
са веб-сајтом Завода; обухвата 
основне податке о непокретном 
културном добру: назив, 
адресу, округ, општину, врсту 
и категорију, период настанка, 
податке о стављању под заштиту 
и евентуалној категоризацији, 
историјске и остале значајне 
податке о непокретном културном 
добру, као и репрезентативне 
фотографије, техничке цртеже и 
сл. (Слика 2).

2.Категорија - Основна 
документација у Регистру; 
представља документацију која се 
према Закону о културним добрима 
и Правилницима прикупља, чува (Сл. 
Гласник РС, бр. 20/95 и 37/95) и води у 
територијално надлежном Заводу.

3.Категорија – Архива; представља 
целокупну документацију о 
непокретном културном добру 
која настаје у процесу заштите; 
обухвата текстуалну, техничку, 
фото и просторно-планску 
документацију, која се користи у 
даљој заштити културних добара и 
стално се увећава.

Информациона платформа израђена 
је на начин да омогући: свеобухватни 
преглед података о непокретним 
културним добрима; безбедност 
приликом чувања података; 
помоћ приликом спровођења 
ревизије одлука о проглашењу 
непокретних културних добара; 
даље развијање и повезивање 
са другим информационим 
платформама; интерактивност 
и употребљивост у свекодневном 
раду, као и приликом рада на 
терену; једноставност приликом 
уношења података и њихове даље 
обраде; интерактивност приказа 
непокретних културних добара са 
интернет презентацијом Завода 
и развој сличног система за остале 
заводе за заштиту споменика 
културе у Србији(Слика 3).
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Слика 1.Шематски приказ концепта 
за израду информационе платформе 

(документација ЗЗСКНиш)

Слика 2.Лична карта културног 
добра, приказ на сајту Завода 

(документација ЗЗСКНиш)

Слика 3.Дизајн изгледа интерфејса за сајт 
(документација ЗЗСКНиш)
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“БРЕНДИРАЊЕ НАСЛЕЂА ” 
 - АТИНА, 2016.

Елена Васић Петровић

100100

Курс под називом Потпуно нови начин размишљања-брендирање 
наслеђа (“Brand New Thinking: Branding Heritage Assets”) одржан 
је у октобру месецу у Атини. То је само један од програма које 
већ неколико година спроводи НГО “Иницијатива за културно 
наслеђе”(Initiative for Cultural Heritage), чије је седиште у Атини. 
Њихов главни циљ је “пружање помоћи менађерима у области 
наслеђа, у циљу оптимизације и одрживости културних добара”.
Курс је водила Франсес Кроксфорд (Frances Croxford), међународни 
експерт за брендирање музеја, која је оснивач свог сопственог 
бренда у овој области који носи назив “Тhe Seeking State”.
Курс је одржан од 14. до 17.октобра. Састав учесника је био веома 
разнолик, од САД, преко УК, Румуније, Србије,  БиХ до Грчке, а имали 
смо и колеге из Руанде, Ирана и Еквадора.
Поред предавања, сам курс је имао и радионице и обавезан тимски 
рад, а организована је и посета Археолошком музеју.
Најзначијније је што оваква врста едукације пружа потпуно нови 
поглед на наизглед уобичајене теме. 
Брендирање наслеђа приказано је на конкретним примерима, кроз 
веома живу дикусију и интеракцију између учесника и предавача.
Организатор обезбеђује школарине за учеснике са Балкана, па је 
ово одлична прилика за наше стручњаке да науче нешто ново од 
врхунских међународних експерата и реално учине помак у односу 
према нашем наслеђу, вођени добрим искуствима из иностранства.

*Додатне информације:
www.inherity.org

Branding Heritage Assets - ATHENS, 2016
Elena Vasić Petrović

Учесници курса са организаторима и предавачима
фотографија: IHC, 2016.

Археолошки музеј у Атини,
фотографије: Елена Васић Петровић, 

2016.

Frances Croxford,
фотографија: Елена Васић Петровић, 

2016.
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Инжењери из Србије у Љубљани
фотографија: Rofi x, 2016.

ПОСЕТА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА 
СЛОВЕНИЈИ И АУСТРИЈИ

Данијела Младеновић

Боравак у Словенији и Аустрији, инжењера запослених у Заводу 
за заштиту споменика културе са територије читаве Републике 
Србије, је одличан пример који показује како посао спаја лепо и 
корисно. Организатор пута била фирма Рофикс Поповац. Циљ је био 
да проширимо знање о употреби кречних малтера на објектима 
градитељског наслеђа, као и да видимо одличне примере како су 
то извеле наше колеге у Словенији. Шестог октобра 2016. године 
представници десет Завода кренули су из Београда пут Љубљане, 
где нас је испратио директор Рофикс Поповац Нарсид Мујкић, а 
пратиоци на овом путовању су нам били представници фирме 
Маријa Васић и Милан Прунић. Истог дана смо стигли у овај миран, 
леп и гостопримљив град, где нас је дочекао господин Дино Бергинц, 
продукт менаџер фирме Рофикс, који је био наш водич кроз Љубљану, 
где нам је прво представио примену кречних система на неколико 
објеката који су санирани у последњих десетак година(Градска 
кућа, Љубљанска опера...). Наредног дана смо наставили путовање 
и кроз два сата стигли у град Вилах у Аустрији. Циљ је био да се 
упознамо са процесом производње фирме Рофикс од полазних 
сировина до готовог производа у једној од њихових фабрика. Након 
тога посетили смо центар града где смо могли да видимо неколико 
објеката санираних „реноплус-реностар“ малтерима и силикатним 
фасадним бојама. У повратку из Аустрије свратили смо у туристичко 
одмаралиште Блед у Словенији где су у току радови на санацији 
камена на Бледском дворцу са материјалима на бази „НХЛ 5“. Трећег 
дана нашег боравка посетили смо градилиште Швајцарија у центру 
Љубљане, где се радови изводе у врло копмплексном систему 
материјала „реноплус“, „реностар“, бојом „рено 1к“, „калче клима“ 
унутрашњим кречним малтером. Потом смо се упутили ка замку 
“Борићани” надомак града, чија је санација ентеријера и екстеријера 
завршена 2004. године. По завршетку обиласка овог објекта, кренули 
смо назад у Србију са многобројним значајним информација везним 
за примену кречних система на градитељско наслеђе. 

A visit of serbian architects to Slovenia and Austriа
Danijela Mladenović

Швајцарија у Љубљани,
фотографија: Rofi x, 2016.

Школа у Вилаху,
фотографија: Rofi x, 2016.

Библиотека у Љубљани,
фотографија: Rofi x, 2016.
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Александар Блатник

1944-2016.
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IN MEMORIAM

Архитекта Александар-Аца Блатник

(комеморација у згради Универзитета у Нишу)

Прича о Аци, а не сећање, остаће увек жива, кратка, сликовита, “флеш-скица”. Онако како је и он  
језгровито и непосредно гледао на свет око себе...и забринуто и весело и само привидно са лакоћом.
Филозофски је разумео шта се око нас догађа. Тако је цртао и писао. У непосредном дружењу, као 

да је имао Божју обавезу да нас не остави равнодушним. Растајете се задуго насмејани, јер то 
је њему била велика сатисфакција. Попут биоенергетичара на тај начин је себе празнио, али се 
истовремено и пунио вашим задовољством...уживао је у том “перпетуум мобиле”. Сви смо били 

инспирација јер је волео људе и никада их својим цртежом није увредио. Карикирао је и своје и туђе 
тренутке. Мени ће остати најдражи онај на којем ја све време имам бујну косу. Сви они који су овде 
и они који нису стигли на овај скуп, могли би да препричају бар једну Ацину опаску, живу и тачну...и 
да овај повод није разлог овог протоколарног скупа, сала би се заорила од смеха и задовољства. Нека 

то остане за прву следећу прилику...
О његовом озбиљном животу, а он је био изузетно озбиљан човек, овог тренутка ми на памет падају 

два лична утиска. Мој први контакт са заводом је био Аца Блатник. Он је ту дошао нешто мало 
пре мене. Био је једини архитекта. Даница је чекала сина Тому, Аца Радовић је био у војсци, Мика 

Војиновић задубљен у реконструкцију Чегра. Пред Ацом полажем пријемни испит. Тако му је наредио 
Мома, директор. У неколико речи додели ми да разрадим пројекат Латинске цркве, али и као узгред 

показа ми неколико других цртежа, како би ја требало да наступим, а међу њима, који од којих 
бољи...и један Ацин, цртачки врх. Смрзао сам се од страха и неизвесности. После извесног времена, 
Аца погледа и рече:”Мајсторе, ово је одлично”. Не знам да ли је баш тако било, али то “мајсторе” 

остаде за цели век. И не само мени, већ се тако обраћао свима. Тако нас је гледао и то је за њега била 
дефиниција поштовања према нечијем раду. Тако смо и ми говорили-Ацо мајсторе.

Када време разгрне и поређа коцкице, Ацина карикатура остаће врх његовог опуса. То не умањује 
вредност других његових ренесансних тема, али ово је, као што знамо, радио бриљантно. Од 

задатих тема до спонтаних реакција на свет око себе. Заједничко је за све, да када се после прве 
рекације удубите у поруку, она по правилу емитује филозифску суштину. Избегавао је дневну 
политику, али је истраживао велику антиратну и еколошку свест...али његовом зрелом делу 

претходиле су велике муке. Тања и ја смо седели са њим у бироу, па смо били сведоци тих тренутака. 
То су биле порођајне муке. Гледали смо његово брушење цртежа и искрени напор да искаже своју 
природну врцавост. Када карикатуру видимо објављену, лаку и лепршаву, чини нам се да је то 

урадио олако. Не, Аца је знао да то није тако. Успео је, јер је патњу побеђивао, а она га није 
обесхрабрила. То и јесте карактер великог уметника. Аца Бланик то јесте и срећни смо што ће 

време то још више учврстити.

      У Нишу, октобра 2016.                                                                                                                       Сима Гушић
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