
Поводом текста „За мењање Београда  
потребна је храброст”, „Политика”, 24. мај

Александар Рудник Милановић*

У  поменутом тексту у којем се у 
афирмативном смислу помињу 

дела Жоржa Еженa Османа (Georges 
Eugène Haussmann) познатијег као 
Барон Осман, везано за његову улогу 
урбане обнове Париза, изнет је нета-
чан податак да је Барон Осман био ар-
хитекта. Осман је пре свега по струци 
био правник и политичар, талентовани студент музике, 
чак и витез, али свакако не  инжењер и архитекта. Осма-
нова улога руководиоца обнове Париза, била је заправо 
потврда његовог пријатељства са Наполеоном трећим, 
који је преко његових активности, имао потребу за реша-
вањем проблема са побунама грађана поучен искуствима 
свог претходника  Кавињака (Louis-Eugène Cavaignac). 
Након смене Османа са места руководиоца урбане обнове 
Париза, на ту функцију постављен је економиста Леон Сеј 
(Jean-Baptiste-Lèon Say), са циљем праћења распоређи-
вања одобреног новца за радове на изградњи, услед ус-
тановљених проблема који 
су резултовали Османовом 
сменом. Његова највећа за-
слуга била је позив ка ин-
жењерима Алфанду (Jean-
Charles Adolphe Alphand) 
и Белграндеу (Eugène 
Belgrand), ради решавања 
проблема са инфраструк-
туром и озелењавањем, па 
је нетачна тврдња да су и 
те активности Османова 
решења. 

Да се везе између ин-
жењера и политичара не 
би посматрале у контексту 
лоше опције за развој гра-
дова, потребно је напоме-
нути нека позитивна искуства, попут ангажовања Енфан-
та (Pierre Charles L’Enfant) од стране Конгреса и Џорџа 
Вашингтона, за потребе израде плана за нову престоницу 
Америке, или Османовог савременика,  шпанског урба-
нисте и инжењера али и политичара Серде (Ildefons Cerdà 
i Sunyer), који је осмислио нову урбану матрицу Барсе-
лоне. Неких 100 година касније, на успостављању „мо-
дерне” на интернационалној сцени, забележена је и врло 
успешна сарадње урбаниста и архитеката Косте (Lúcio 
Marçal Ferreira Ribeiro Lima Costa) и Нимајера ( Oscar 
Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho) са тадашњим 
председником Бразила Кубичеком (Juscelino Kubitschek 
de Oliveira), на урбанистичком планирању и пројекто-
вању нове престонице Бразилије. 

Српска историја градитељства, бележи традицију 
односа поштовања и уважавања владара према ин-

жењерској – урбанистичкој науци, која започиње пре 
више од 150 година са израдом „Планa реконструкције 
Вароши у шанцу 1867.” професора Емилијана Јосимо-
вића за време владавине Михајла Обреновића; планови-
ма Стевана Зарића у време Милана Обреновића; Јована 
Бешлића, Васе Лазаревића и Шамбона у време владави-
не Петра Првог Карађорђевића; Коваљевског и Обрадо-
вића за време Александра Првог Карађорђевића; па и за 
у то доба врло авангардне појаве, прве даме урбанизма,  
у периоду пре Другог светског рата, рођене Крагујевчан-
ке Милице Крстић, која руководи израдом Генералног 
Регулационог плана Београда за време владавине Петра 
Другог Карађорђевића.

После  Другог светског рата  приметно је и уважавање ур-
банистичког планирања и урбаниста од стране тадашњег 
државног врха и Јосипа Броза, посебно Урбанистичког 
завода Београда, и то  почевши од првог међу једнакима 
професора Николе Добровића, Милоша Сомборског, Алек-
сандра Ђорђевића и Милутина Главачког и надаље после 
Титове ере: Константина Костића, Владимира Мацуре и 
мр Миодрага Ференчака... Важно је истаћи и позитивну 
улогу значајних урбаниста Србије ван Београда кроз ис-
торију урбанистичког планирања градова попут Бранка 
Максимовића и Јураја Најдхарта (Нови Сад), Луке Ивко-

вића (Крагујевац), Миха-
ила Радовановића (Ниш) 
као и настављача њихо-
вих визија попут Курјако-
ва (Нови Сад), професора 
Михајла Митровића и Ми-
хаила Медведева (Ниш), 
др Верољуба Трифуновића 
(Крагујевац), као и нове ге-
нерације наследница Ми-
лице Крстић попут урба-
ниста Јасне Ловрић (Нови 
Сад), Жаклине Глигорије-
вић (Београд),  Душице Ше-
говић (Ниш), Мирјане Ћи-
рић (Крагујевац).

Упркос  традицији урба-
нистичког планирања Ср-

бије, дугој преко 150 година, данас у министарству нема 
искусних архитеката урбаниста, новим Изменама зако-
на о планирању и изградњи укинута је секција урбанис-
та,  на челу већине урбанистичких завода у Србији се не 
налазе архитекте урбанисти, док је једина остављена опе-
ративна функција постојање градског урбанисте, који ти-
пично за Србију у својим референцама најчешће немају 
ниједан урбанистички план већ су по правилу у питању 
архитекте пројектанти. То је садашњост Србије, у којoj се 
уместо позитивних интернационалних искустава, попут 
Кине, заснованих не само на развоју путне инфраструк-
туре већ и на урбаној обнови и планирању паметних гра-
дова, са разлогом на свим значајним местима не налазе  
инжењери, урбанисти и архитекте, па се, услед свих на-
ведених чињеница, извесно је будућност Србије, са овако 
успостављеним кадровским системом, не може тако брзо 
очекивати. Свакако бар не, док најискуснији инжењери 
Србије, не буду директно укључени у рад министарства  уз 
активан рад на законодавном, стратешком и оперативном 
усмеравању развоја градова Србије.   ¶

*Доктор техничких наука из  
области архитектуре и урбанизма

Архитектурауизнуди

У До му омла ди не 16. ма ја је одр жа на 
про мо ци ја књи ге ар хи тек те Ђор ђа Бо
би ћа „Ар хи тек ту ра у из ну ди”. 
Бо бић је овом књи гом из ло жио све тло
сти огром но по ље ар хи тек ту ре, ур ба ни
зма и гра ди тељ ства уоп ште, др же ћи све 
вре ме на свом пре ци зном, са вр ше ном 
ни ша ну су шти ну оно га што су нам за јед
нич ки про фе со ри, од Ми ла на Зло ко ви
ћа до Ни ко ле До бро ви ћа, не пре ста но 
го во ри ли о зна њу и уме ћу, али от кри ва
ју ћи нам но ву кон стант ну нит ко ја све 
по ве зу је – из ну ду. А она се за и ста про
вла чи као суд би на, као усуд, од вре ме на 
пра гра ди те ља, ко ји је у из ну ђе ним окол
но сти ма мер као ка ко да об ли ку је улаз 
у пе ћи ну не би ли за шти тио пле ме од 
зве ри и не вре ме на, па све до да на шњег 
да на, кад не ки пла не ри раз ми шља ју о 
бе сми слу да љег раз во ја и ши ре ња гра
да, јер сви гра до ви по чи њу да ли че јед ни 
на дру ге, а не ки већ на го ве шта ва ју бр зи 
до ла зак тзв. па мет ног гра да, ко јим ће 
упра вља ти ве штач ка ин те ли ген ци ја, 
моћ ни ја од ин те ли ген ци ја свих људ ских 
би ћа, јер ће на но тех но ло ги ја и ро бо ти ка 
но ве ге не ра ци је умре жи ти и по ве за ти 
све у јед ну тач ку (љу де, ин фор ма ци је, 
ин сти ту ци је, зна ње, ак тив но сти).
Као глав ни град ски ар хи тек та Бе о гра да 
од 2004. до 2008, Ђор ђе Бо бић је схва
тио ва жност тра ди ци је, кон ти ну и те та и 
ар хи тек тон ског на сле ђа, што је очи то и 
у овој књи зи, али је тих го ди на би ло и у 
ствар но сти. Ар хи тек та Бо бић је на ви ше 
ме ста у сво јој књи зи упо зо рио твор це 
про јек та „Бе о град на во ди”: „На том про
јек ту власт за при ват ног ин ве сти то ра 
тро ши но вац из јав ног бу џе та, да кле па

ре гра ђа на, али без њи хо вог уви да и нео
п ход не са гла сно сти, па да кле и о то ме, 
ка ко ће се ти нов ци упо тре би ти и ка ко ће 
се вра ти ти у за јед нич ку ка су”. Г. Бо јан Ко
ва че вић на про мо ци ји је до дао, от при ли
ке: „Укра ли су по глед хи ља да ма Бе о гра
ђа на са тзв. Гре бе на, ко ји се про те же од 
Ка ле мег да на до Хра ма, и пре се ли ли га 
за ве ли ке па ре на ви со ке спра то ве со ли
те ра на оба ли, где ће жи ве ти не ко ли ко 
сто ти на при ви ле го ва них”. 
„Ка ко ства ри сто је, бли зу је ова пло ће
ње из ну ђе ног гра да, из ну ђе ног на чи на 
оби та ва ња гра ђа на у ње му, те је до шло 
вре ме за од бра ну – за из ну ђе ни по вра
так на по че так и из ну ђе ну ре ви та ли за
ци ју уче шћа јав но сти!” – по ен ти ра на 
јед ном ме сту ар хи тек та Ђор ђе Бо бић. 

МирославСимеуновићСимеун,
ар хи тек та, Бе о град 

Чивијашипредухитрили
Чарапане
До пис Ми ло ва на Смиљ ко ви ћа „Ча ра па
ни ја”, об ја вљен у овој ру бри ци у су бо ту, 
25. ма ја, и ње го во пи та ње за што се не 
раз мо три мо гућ ност фор ми ра ња Ча ра
па ни је под се ти ли су ме на 17. сеп тем бар 
1968. го ди не, ка да су бе о град ски ме ди ји 
об ја ви ли вест да је у Шап цу за жи вео не
сва ки да шњи фе сти вал то ком ко јег овај 
град функ ци о ни ше као ре пу бли ка. Ле ген
дар ни ху мо ри ста Ми ло ван Илић Ми ни
макс до био је сво ју пр ву на гра ду на ша
бач кој Чи ви ја ди. Чи ви ја шке „вел мо же” 
Дра ги ша Пе њин и Ми лић од Ма чве, уз по
моћ чи ви ја шких „ви те зо ва” Ни ко ле Де
ву ре и Јо ва на Ру ка ви не, из вр ши ли су 
1992. го ди не пре врат и про гла си ли Чи
ви ја шко кња жев ство. За до жи вот ног 

кња за усто ли чен је Пе њин, ко ји је од мах 
осно вао ЧКА НУ (Чи ви ја шко кња жев ску 
ака де ми ју на у ка и умет но сти) и сво јом ау
ром оста вио не по но вљив траг у исто ри ји 
ша бач ког фе сти ва ла. 
Отац пси хо а на ли зе Сиг мунд Фројд сма
трао је да ху мор про из ла зи из тре нут ка 
осло ба ђа ња на пе то сти, а Бо рис Би зе
тић твр ди да је ду хо ви тост не што са чи
ме се чо век ра ђа, не мо же се тек та ко 
на у чи ти, чак ни на глу мач кој ака де ми ји. 
Или је у пра ву Хер ман Хе се, у књи зи са 
под на сло вом „Са мо за лу да ке”: „Је ди
но ху мор, тај див ни изум оних ко ји ма је 
пре пре чен пут ка оном нај ви шем за шта 
су по зва ни, тај изум оних ско ро тра гич
них, нај да ро ви ти јих не срећ ни ка, је ди но 
ху мор (мо жда нај чуд ни је и нај ге ни јал ни
је до стиг ну ће чо ве чан ства) из вр ша ва и 
оно не мо гу ће, на и ме, спа ја и сје ди њу је 
све обла сти људ ског би ћа у зра ци ма 
сво јих при зми. Жи ве ти у све ту као да то 
и ни је свет, по што ва ти за кон а ста ја ти 
из над ње га, по се до ва ти као да се не по
се ду је, од ре ћи се као да то ни је од ри ца
ње – све ове оми ље не и че сто фор му ли
са не зах те ве ви со ке жи вот не му дро сти 
мо же да оства ру је је ди но ху мор.” 

ЈованРукавина,
Ша бац

ПаркингКЦС
нијејавнагаража
Ових да на чи там у „По ли ти ци” пред ло ге 
за уре ђе ње пар кин га у Кли нич ком цен
тру Ср би је. Као, не ко ко, на жа лост, због 
здра вља на ру ше ног жи вот ним ве ком, 
че сто до ла зи у КЦС. Ви ше хи ља да гра
ђа на сва ког да на до ла зи у КЦС, од то га 
мно ги ко ли ма, плус за по сле ни. Да кле, 

као је дан ма њи град не где у Ср би ји. 
Плус ко ла хит не по мо ћи из це ле зе мље, 
так си сти... Али, има још не што. 
Пре не ко ли ко да на срео сам у КЦС 
ком ши ју. При у пи там га за му ку ко ја га 
је до ве ла у КЦС. „Ма јок бре Бо би, ја ов
де до ђем и ре дов но пар ки рам, кад год 
имам шта да за вр ша вам до ле у ПИО 
фон ду, у Не ма њи ној. Ов де је бес плат но, 
а не ма ни вре мен ског огра ни че ња, па 
кад је гу жва у Не ма њи ној, не бри нем” 
(!), од го во ри Ста но је. Ко зна ко ли ко још 
гра ђа на као он, ис ко ри сти ле по бес
плат ни пар кинг? 
А тек ко ли ки је број оних нер во зних во
за ча чи ји ауто мо бил ста не, због евен ту
ал не гу жве на из ла зу или рас кр сни ци, а 
они од мах свом сна гом на си ре ну, не 
оба зи ру ћи се на то да су у кру гу бол ни це, 
да су ту па ци јен ти, да им тре ба мир... 
Ка да би смо бар ма ло раз ми шља ли о 
та квим ства ри ма, би ли со ли дар ни са 
бо ле сни ма, има ли ма ло ви ше све сти о 
оп штем до бру, а не са мо и ис кљу чи во 
о сво јим ма лим или ве ли ким лич ним 
ко ри сти ма, сви ма би нам би ло бо ље? 
Су тра ће мој до бри Ста но је мо жда мо
ра ти да до ђе на не ки пре глед у КЦС, а 
не ће има ти где да пар ки ра. Мо жда баш 
због не ко га ко је свој ауто мо бил пар ки
рао ту, и оти шао да пла ћа ра чу не у не
кој бан ци на Сла ви ји. Или да па за ри. 
Уве рен сам да би пар ки ра ње у кру гу 
Кли нич ког цен тра Ср би је мо гло мно го 
бо ље да се ор га ни зу је, од но сно да ту 
пар ки ра ју са мо они за по сле ни и те же 
по крет ни па ци јен ти. Хај де да и ми са ми 
да мо свој до при нос, да бу де мо од го
вор ни, и да сви ма бу де бо ље. 

СлободанМарјановић,
Бе о град
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При ло зи об ја вље ни у ру бри ци  
„По гле ди” од ра жа ва ју ста во ве ауто ра, 
не увек и уре ђи вач ку по ли ти ку ли ста

Понедељак 3. јун 2019.
medjunama@politika.rs

Слободан Стојановић*

Недавно завршен 14. Конгрес ев-
ропских синдиката, у окриљу Ев-

ропске конфедерације Синдиката – 
ЕКС, завређује већу и ширу пажњу. 

Привилеговано домаћинство при-
пало је, после Париза (2015), главном 
граду Аустрије, од 21. до 24. маја. Чиње-
ница да се Конгрес држи сваке четвр-
те године и да има и изборни карактер 

сама по себи указује на значај који му 
треба придати. Било је око 1.000 учес-
ника из 39 земаља и дела међународних 
организација. Међу њима било је 396 
делегата и 101 заменик (из Србије још 
по два, уз Љубисава Орбовића, пред-
седника СССС, и Зорана Стоиљковића, 
председника УГС „Независност”). Они 
су својим гласовима могли најдирект-
није да опредељују будући курс ЕКС, 
с тим што највећи уплив имају синди-
кати из Италије, са 37 делегата, Немач-
ке (27), Француске (25), Велике Брита-
није и Шведске (са по 24) и Шпаније 
(20 делегата). 

Нека занимљива неформална запа-
жања са лица места завређују ширу 
пажњу. 

1. Конгрес је протекао у демок-
ратској и тзв. атмосфери добре деце. 
Сви су били позитивни, са добрим 
намерама, жељама, уверењима… 
Занимљиво је било гласање за један 
амандман (о статусу Ферпе у окриљу 
ЕКС) када је Руди д’Лев, председник 
ЕКС, гласао за његово одбијање, 

секретар Лука Винсентини за при-
хватање, а чланица Председништва 
била уздржана. 

2. Конгрес је дао снажну подршку 
да се на парламентарне изборе у ЕУ 
изађе да не би дошло до мале излаз-
ности. Такође, недвосмислено се гла-
сови дају партијама које су за бољу со-
цијалну политику ЕУ. 

3. Због реалног остварења полити-
ке родне равноправности, требало је 
да се предност да кандидаткињама. У 
ту сврху дељена је добро осмишље-
на розе значка са поруком „Гласајте” 
на самој значки и пригодним обја-

За мењање Србије потребни су инжењери

Париз

Поруке са Конгреса 
европских синдиката
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АФОРИЗМИ
Љу бо мир Шу ља гић
•  Је два че кам за кон о по ре клу имо ви

не. Ваљ да ће се ко нач но утвр ди ти и 
по ре кло мо је си ро ти ње.

•  Ка кав је то рај из ко га је и ба ти на иза
шла?

•  Ако хо ће да сви ми сли мо исто, он да 
нам је и је дан до во љан.

• Кад ка жем „они”, ми слим на њих.
• Ми слим, да кле – ни сам.

•  Ни је он пао на ис пи ту. Ис пит је пао на 
ње му.

•  Ка жу да се вра ћа мо у де ве де се те. Мо
ра да смо не што за бо ра ви ли.

•  Ју го сла ви ја је би ла као пла сти ка: ла
ко се сло ми ла, али се ду го рас па да.

•  Они што ше та ју су се умо ри ли. Па би 
да за сед ну.

•  Док тор ми је евро скеп тик: при ма са
мо ди на ре.

•  Тра жи ли сте да све бу де тран спа рент
но. И је сте: ви ди се да има ју ве ли ке 
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