
Предлог Закључака са 
Друге међународне Конференције 

“Очување и унапређење историјских градова “ 
 

 Учесници Друге међународне конференције „Очување и унапређење 
историјских градова“ Сремски Карловци, 14-15. мај 2015. год. констатују: 

У периоду од годину дана, између две конференције, стање у односу на проблеме 

са којима се суочавају историјски градови није се битније поправило. Ипак, направљен је 

одређен помак у смислу повећаног интересовања за тему историјских градова. Започете 

су одређене активности, пре свега око преиспитивања места  и улоге локалне самоуправе 

на пољу чувања и унапређења материјалне и нематеријалне баштине. Бројем и саставом 

учесника (урбаниста, конзерватора, пројектаната, представника локалних самоуправа, 

невладиног сектора) Конференција је успешно реализовала један од закључака са прве 

конференције, а посебно укључивањем СКГО, што указује да је  мултиактерско учешће  

препознато у заједници. 

Уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање 

публикован је Зборника радова са Прве конференције, те је направљен  помак у 

теоријском сагледавању проблематике историјског града.  

Излагањем „ Очување историјских градова у 21. веку“ скренута је пажња на значај 

планова за управљање  историјским градовима као најефикаснијем средства за очување 

њихових вредности. 

 

 

 Учесници Конференције предлажу: 

 

1. да организатори будућих Конференције уводни део програма посвете Сремским 

Карловцима. 

 

2. да је потребно активирати Закон о обнови културно - историјског наслеђа и 

подстицању развоја Сресмких Карловаца, као и коначно довести до краја одлуку о 

утврђивању историјског града за просторну културно историјску целину од 

изузетног значаја, чиме би се уредила и правна регулатива која још увек 

недовољно осветљава појам историјског града. 

 

3. С обзиром на традиционалну делатност производње вина требало би укључити  

Сремске Карловце у постојеће Културне руте ( регион и југоисточне Европе и др.) 

 

4. У наредном периоду потребно је да сви актери у процесу доношења планова и 

одлука уложе напоре на ремоделовању правне регулативе, а која се односи на 

израду новoг закона о културним добрима у којем би своје место нашла и 

дефиниција историјског града и методологија конзерваторског третмана, а 

следствено томе утврдити критеријуме за проглашење историјских градова. На 

основу критеријума израдити базу података која би се односила на фонд 



историјских градова у Србији те израдити предлоге одлука за утврђивање 

валоризованих целина за историјске градове, са мерама заштите, чувања и 

одрживог развоја.  

 

5. При изради просторно планске документације обавезни део елабората мора бити 

конзерваторски план у којем ће бити дефинисани сви елементи за нову градњу ( 

габарити, висине, материјализација...) 

 

 

6. Урбане целине и подручја са историјским наслеђем (историјска језгра градова, 

мали градови/насеља богате културно историјске традиције) ревалоризовати у 

светлу промена условљених свеопштом глобализацијом са циљем да ресурс 

наслеђа  постане покретач одрживог развоја, уз одржавање континуитета изворних  

функција. 

 

7. Јасно дефинисати изразите вредности и специфичности свих ових целина / 

подручја, која представљају компаративне предности и нуде најбоље шансе за 

одрживи развој. 

 

 

8. Развијати свест да је заштита, очување  и ревитализација ових целина / подручја, 

предуслов одрживог развоја. 

 

9. Препоручује се надлежним институцијама да предузму активности на  

истраживању типологије историјских градова и целина у својим срединама. 

 

 

10. Због непримереног односа према градитељском фонду из периода социјализма, 

потребно је убрзати поступак валоризације овог фонда и укључити га  у рад 

институција заштите, невладиних организација и ресорних министарстава . 

 

На крају, Друга конференција је показала кроз учешће и излагања стручњака из 

региона и суседних земаља чланица Европске уније, да су проблеми у заштити 

историјских градова слични као и приступи у њиховом  решавању  и примени 

методологија конзерваторске праксе, али и одрживог развоја, те је отворила 

могућности за сарадњу разменом искустава и учешћем на заједничким пројектима. 

 

 

НАУЧНО-СТРУЧНИ ОДБОР 


