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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 нетачан податак да је Барон Осман био архитекта. Осман је пре свега по струци
био правник и политичар, талентовани студент музике,
чак и витез, али свакако не инжењер и архитекта. Османова улога руководиоца обнове Париза, била је заправо
потврда његовог пријатељства са Наполеоном трећим,
који је преко његових активности, имао потребу за решавањем 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 распоређивања одобреног новца за радове на изградњи, услед установљених проблема који
су резултовали Османовом
сменом. Његова највећа заслуга била је позив ка инжењерима Алфанду ( JeanCharles Adolphe Alphand)
и Белграндеу (Eugène
Belgrand), ради решавања
проблема са инфраструктуром и озелењавањем, па
је нетачна тврдња да су и
те активности Османова
решења.
Да се везе између инжењера и политичара не
би посматрале у контексту
лоше опције за развој гра- Париз
дова, потребно је напоменути нека позитивна искуства, попут ангажовања Енфанта (Pierre Charles L’Enfant) од стране Конгреса и Џорџа
Вашингтона, за потребе израде плана за нову престоницу
Америке, или Османовог савременика, шпанског урбанисте и инжењера али и политичара Серде (Ildefons Cerdà
i Sunyer), који је осмислио нову урбану матрицу Барселоне. Неких 100 година касније, на успостављању „модерне” 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 пројектовању нове престонице Бразилије.
Српска историја градитељства, бележи традицију
односа поштовања и уважавања владара према ин-
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жењерској – урбанистичкој науци, која започиње пре
више од 150 година са израдом „Планa реконструкције
Вароши у шанцу 1867.” професора Емилијана Јосимовића за време владавине Михајла Обреновића; плановима Стевана Зарића у време Милана Обреновића; Јована
Бешлића, Васе Лазаревића и Шамбона у време владавине Петра Првог Карађорђевића; Коваљевског и Обрадовића за време Александра Првог Карађорђевића; па и за
у то доба врло авангардне појаве, прве даме урбанизма,
у периоду пре Другог светског рата, рођене Крагујевчанке Милице Крстић, која руководи израдом Генералног
Регулационог плана Београда за време владавине Петра
Другог Карађорђевића.
После Другог светског рата приметно је и уважавање урбанистичког 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, Александра 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 историју урбанистичког планирања градова попут Бранка
Максимовића и Јураја Најдхарта (Нови Сад), Луке Ивковића (Крагујевац), Михаила Радовановића (Ниш)
као и настављача њихових визија попут Курјакова (Нови Сад), професора
Михајла Митровића и Михаила Медведева (Ниш),
др Верољуба Трифуновића
(Крагујевац), као и нове генерације наследница Милице Крстић попут урбаниста Јасне Ловрић (Нови
Сад), Жаклине Глигоријевић (Београд), Душице Шеговић (Ниш), Мирјане Ћирић (Крагујевац).
Упркос традицији урбанистичког планирања Србије, дугој преко 150 година, данас у министарству нема
искусних архитеката урбаниста, новим Изменама закона о планирању и изградњи укинута је секција урбаниста, на челу већине урбанистичких завода у Србији се не
налазе архитекте урбанисти, док је једина остављена оперативна функција постојање градског урбанисте, који типично 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 инфраструктуре већ и на урбаној обнови и планирању паметних градова, са разлогом на свим значајним местима не налазе
инжењери, урбанисти и архитекте, па се, услед свих наведених 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

Архитектура у изнуди
У Дому омладине 16. маја је одржана
промоција књиге архитекте Ђорђа Бо
бића „Архитектура у изнуди”.
Бобић је овом књигом изложио светло
сти огромно поље архитектуре, урбани
зма и градитељства уопште, држећи све
време на свом прецизном, савршеном
нишану суштину онога што су нам зајед
нички професори, од Милана Злокови
ћа до Николе Добровића, непрестано
говорили о знању и умећу, али открива
јући нам нову константну нит која све
повезује – изнуду. А она се заиста про
влачи као судбина, као усуд, од времена
праградитеља, који је у изнуђеним окол
ностима меркао како да обликује улаз
у пећину не би ли заштитио племе од
звери и невремена, па све до данашњег
дана, кад неки планери размишљају о
бесмислу даљег развоја и ширења гра
да, јер сви градови почињу да личе једни
на друге, а неки већ наговештавају брзи
долазак тзв. паметног града, којим ће
управљати вештачка интелигенција,
моћнија од интелигенција свих људских
бића, јер ће нанотехнологија и роботика
нове генерације умрежити и повезати
све у једну тачку (људе, информације,
институције, знање, активности).
Као главни градски архитекта Београда
од 2004. до 2008, Ђорђе Бобић је схва
тио важност традиције, континуитета и
архитектонског наслеђа, што је очито и
у овој књизи, али је тих година било и у
стварности. Архитекта Бобић је на више
места у својој књизи упозорио творце
пројекта „Београд на води”: „На том про
јекту власт за приватног инвеститора
троши новац из јавног буџета, дакле па

ре грађана, али без њиховог увида и нео
пходне сагласности, па дакле и о томе,
како ће се ти новци употребити и како ће
се вратити у заједничку касу”. Г. Бојан Ко
вачевић на промоцији је додао, отприли
ке: „Украли су поглед хиљадама Београ
ђана са тзв. Гребена, који се протеже од
Калемегдана до Храма, и преселили га
за велике паре на високе спратове соли
тера на обали, где ће живети неколико
стотина привилегованих”.
„Како ствари стоје, близу је оваплоће
ње изнуђеног града, изнуђеног начина
обитавања грађана у њему, те је дошло
време за одбрану – за изнуђени повра
так на почетак и изнуђену ревитализа
цију учешћа јавности!” – поентира на
једном месту архитекта Ђорђе Бобић.
Мирослав Симеун
 овић Симеун,
архитекта, Београд

Чивијаши предухитрили
Чарапане
Допис Милована Смиљковића „Чарапа
нија”, објављен у овој рубрици у суботу,
25. маја, и његово питање зашто се не
размотри могућност формирања Чара
паније подсетили су ме на 17. септембар
1968. године, када су беог радски медији
објавили вест да је у Шапцу заживео не
свакидашњи фестивал током којег овај
град функционише као република. Леген
дарни хумориста Милован Илић Мини
макс добио је своју прву награду на ша
бачкој Чивијади. Чивијашке „велможе”
Драгиша Пењин и Милић од Мачве, уз по
моћ чивијашких „витезова” Николе Де
вуре и Јована Рукавине, извршили су
1992. године преврат и прогласили Чи
вијашко књажевство. За доживотног

Поруке са Конгреса
европских синдиката
Слободан Стојановић*

Н

едавно завршен 14. Конгрес европских синдиката, у окриљу Европске конфедерације Синдиката –
ЕКС, завређује већу и ширу пажњу.
Привилеговано домаћинство припало је, после Париза (2015), главном
граду Аустрије, од 21. до 24. маја. Чињеница да се Конгрес држи сваке четврте године и да има и изборни карактер

Нека занимљива неформална запажања са лица места завређују ширу
пажњу.
1. Конгрес је протекао у демократској 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,

Фото лична архива

За мењање Србије потребни су инжењери

Нобеловац Јозеф Штиглиц на конгресу Европске конфедерације синдиката

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

секретар Лука Винсентини за прихватање, 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 излазности. Такође, недвосмислено се гласови дају партијама које су за бољу социјалну политику ЕУ.
3. Због реалног остварења политике родне равноправности, требало је
да се предност да кандидаткињама. У
ту сврху дељена је добро осмишљена розе значка са поруком „Гласајте”
на самој значки и пригодним обја-

АФОРИЗМИ

• Није он пао на испиту. Испит је пао на
њему.
• Кажу да се враћамо у деведесете. Мо
ра да смо нешто заборавили.
• Југославија је била као пластика: ла
ко се сломила, али се дуго распада.
• Они што шетају су се уморили. Па би
да заседну.
• Доктор ми је евроскептик: прима са
мо динаре.
• Тражили сте да све буде транспарент
но. И јесте: види се да имају велике

Љубомир Шуљагић
• Једва чекам закон о пореклу имови
не. Ваљда ће се коначно утврдити и
порекло моје сиротиње.
• Какав је то рај из кога је и батина иза
шла?
• Ако хоће да сви мислимо исто, онда
нам је и један довољан.
• Кад кажем „они”, мислим на њих.
• Мислим, дакле – нисам.

књаза устоличен је Пењин, који је одмах
основао ЧКАНУ (Чивијашко књажевску
академију наука и уметности) и својом ау
ром оставио непоновљив траг у историји
шабачког фестивала.
Отац психоанализе Сигмунд Фројд сма
трао је да хумор произлази из тренутка
ослобађања напетости, а Борис Бизе
тић тврди да је духовитост нешто са чи
ме се човек рађа, не може се тек тако
научити, чак ни на глумачкој академији.
Или је у праву Херман Хесе, у књизи са
поднасловом „Само за лудаке”: „Једи
но хумор, тај дивни изум оних којима је
препречен пут ка оном највишем за шта
су позвани, тај изум оних скоро трагич
них, најдаровитијих несрећника, једино
хумор (можда најчудније и најгенијални
је достигнуће човечанства) извршава и
оно немогуће, наиме, спаја и сједињује
све области људског бића у зрацима
својих призми. Живети у свету као да то
и није свет, поштовати закон а стајати
изнад њега, поседовати као да се не по
седује, одрећи се као да то није одрица
ње – све ове омиљене и често формули
сане захтеве високе животне мудрости
може да остварује једино хумор.”
Јован Рукавина,
Шабац

Паркинг КЦС 
није јавна гаража
Ових дана читам у „Политици” предлоге
за уређење паркинга у Клиничком цен
тру Србије. Као, неко ко, на жалост, због
здравља нарушеног животним веком,
често долази у КЦС. Више хиљада гра
ђана сваког дана долази у КЦС, од тога
многи колима, плус запослени. Дакле,

као један мањи град негде у Србији.
Плус кола хитне помоћи из целе земље,
таксисти... Али, има још нешто.
Пре нек ол ик о дан а срео сам у КЦС
комшију. Приупитам га за муку која га
је довела у КЦС. „Ма јок бре Боби, ја ов
де дођем и редовно паркирам, кад год
имам шта да завршавам доле у ПИО
фонду, у Немањиној. Овде је бесплатно,
а нема ни временског ограничења, па
кад је гужва у Немањиној, не бринем”
(!), одговори Станоје. Ко зна колико још
грађана као он, искористи лепо бес
платни паркинг?
А тек колики је број оних нервозних во
зача чији аутомобил стане, због евенту
алне гужве на излазу или раскрсници, а
они одмах свом снагом на сирену, не
обазирући се на то да су у кругу болнице,
да су ту пацијенти, да им треба мир...
Када бисмо бар мало размишљали о
таквим стварима, били солидарни са
болеснима, имали мало више свести о
општем добру, а не само и искључиво
о својим малим или великим личним
користима, свима би нам било боље?
Сутра ће мој добри Станоје можда мо
рати да дође на неки преглед у КЦС, а
неће имати где да паркира. Можда баш
због некога ко је свој аутомобил парки
рао ту, и отишао да плаћа рачуне у не
кој банци на Славији. Или да пазари.
Уверен сам да би паркирање у кругу
Клиничког центра Србије могло много
боље да се организује, односно да ту
паркирају само они запослени и теже
покретни пацијенти. Хајде да и ми сами
дамо свој допринос, да будемо одго
ворни, и да свима буде боље.
Слободан Марјановић,
Београд

