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ШТА  ЈЕ АРХИТЕКТОНСКА ПОЛИТИКА?
Архитектонска политика је документ којим
држава успоставља правац деловања у циљу:

 стварања квалитетне грађене средине и
простора

 заштите и унапређења квалитета
животног окружења

 очувања природног и културног наслеђа

→ истицање значаја архитектуре као фактора
културног развоја и подизање друштвене свести о
значају ових аспеката и др.

→ унапређењe квалитета живота њених грађана и
подстицај свеукупном друштвеном развоју.

Архитектонском политиком, између осталог
одређује се и оквир за деловање архитектонске
професије и утврђују мере за унапређење
квалитета архитектонске праксе.
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ШТА  ЈЕ АРХИТЕКТОНСКА ПОЛИТИКА?

У европским земљама архитектонска политика је
заступљена кроз:

 законодавни оквир
/Француска и Шведска/

 као посебна политика, стратешки
документ
/Белгија, Данска, Естонија, Финска, Ирска,
Латвија, Летонија, Луксембург, Холандија,
УК/Шкотска, УК/Северна Ирска, Исланд,
Норвешка, Хрватска, Мађарска и др./

 у оквиру секторских политика
/Кипар, УК/Велс, УК/Енглеска/

У Европи је први документ о архитектури у
форми закона донет 1977. године у
Француској и њиме је архитектура дефинисана
као израз културе и ствар од јавног интереса.
Током деведесетих година прошлог века и друге
европске земље, првенствено Холандија и земље
Скандинавије, усвајају званична документа, секторске
или свеобухватне архитектонске политике.
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ИЗВОРНИ ДОКУМЕНТИ ЕВРОПСКИХ АРХИТЕКТОНСКИХ 
ПОЛИТИКА

→ Директива о међусобном признавању диплома, сертификата
и осталих доказа о формалним квалификацијама у
архитектури из 1985.
,,архитектура, квалитет објеката, начин њиховог уклапања са околином,
поштовање природног и урбаног окружења и колективног и
индивидуалног културног наслеђа, питања од јавног интереса’’.

→Резолуција Савета Европске уније о архитектонском
квалитету урбане и руралне средине из 2001.
,,унапређење промоције архитектуре и едукације о архитектури као и
промоције архитектонског квалитета уз помоћ узорних примера у домену
изградње јавних објеката’’.

→Закључци Савета Европске уније о архитектури: Доприноси
културе одрживом развоју из 2008.
Државе чланице позване да дају већи значај стварању висококвалитетног
грађеног простора посвећујући нарочиту пажњу квалитету јавних простора,
нарочито у погледу квалитетног архитектонског пројектовања, као
средства за унапређење опште добробити грађана ЕУ.
Закључцима је, након доношења Територијалне агенде и Лаипцишке повеље
проширен оквир постојеће резолуције:

 Концепт одрживог развоја као кључни концепт у наступајућим
годинама

 Интегративна и иновативна улога архитектуре у имплементацији
мера одрживог урбаног развоја.

Архитектонске политике земаља ЕУ интегрисале су и разрадиле
кључне теме и аспекте ових кровних европских докумената,
независно од тога да ли њихова држава има и званично донету
урбану политику.
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АРХИТЕКТОНСКА ПОЛИТИКА У ЗЕМЉАМА ЕУ

Извештај о архитектонској политици 2012, (Европски форум за
архитектонску политику, ЕФАП):
16 држава ЕУ усвојило званичан документ архитектонске политике, 14
држава планирало његово доношење, завршна фаза израде или пред
усвајањем документа (Италија, Чешка, Пољска, Малта, Португал,
Румунија, Словачка, Шпанија…).

СР Немачка и Аустрија → концепт Bauklutur: Извештавање о аспектима
грађене средине (просторни, инфраструктурни, социјални и економски
контекст градова и културног пејзажа).
Овај ,,широки’’ концепт интегрише архитектуру, грађевинарство, урбано и
регионално планирање, заштиту културног наслеђа, пејзажну архитектуру,
дизајн ентеријера и ,,уметност за јавне објекте’’.

аспекти архитектонских политика – примери
Данска архитектонска политика:
 квалитетна архитектура објеката јавног карактера
 промовисање захтева за квалитетном архитектуром у приватном

сектору
 обнављање и унапређење архитектонског наслеђа
 квалитет архитектуре као приоритет у планирању простора
 промовисање националне архитектуре и архитеката и др.
Хрватска архитектонска политика:
 друштвена свест
 јавни захвати у простору
 градитељско насљеђе
 просторно планирање и уређење
 архитектонски и урбанистички конкурси
 хрватска архитектура на међународном плану
 законодавни оквир и др.
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ПОЛАЗИШТА ЗА АРХИТЕКТОНСКУ 
ПОЛИТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Будућа архитектонска политика Републике Србије треба да
одговори стратешким полазиштима која се налазе у
релевантним европским документима (резолуције, повеље,
декларације и агенде), али и стратешким циљевима
дефинисаним у националним документима.

Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре (2016-
2018) планирало доношење:
 Архитектонске политике Републике Србије и
 Националне политике интегралног урбаног развоја.
Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне
делатности и енергетску ефикасност 2016, започо активности на
утврђивању смерница за израду Архитектонске политике.

Оба будућа документа имаће повратно дејство на нове стратешке
документе који се буду доносили и оне који ће бити ревидовани.

Израда Архитектонске политике и израда Националне
политике интегралног урбаног развоја пожељно је да буду
синхронизовани процеси у којима ће се јасно одредити поља
деловања, али поља комплементарности једног и другог
докумената.
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ПОЛАЗИШТА ЗА АРХИТЕКТОНСКУ ПОЛИТИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Комплементарност архитектонске политике са политикама
(одрживог) урбаног развоја у земљама ЕУ, кроз тематске области
које су те политике дефинисале:
→архитектонска политика Данске: ,,Архитектура: оквир за живот и
раст’’, поглавље 6.: Високи приоритет квалитета архитектуре у
планирању;
→архитектонска политика Хрватске: ,,Националне смернице за
врсноћу и културу грађења’’, поглавље 4.: Развој планирање и
уређење простора.
→ УК/Велс: промовисање архитектуре и дизајна кроз секторске
политике, односно националну урбану политику, уз препоруке за
промовисање одрживости кроз добар дизајн може бити укључено у
систем планирања,
→ Кипар: архитектонске политике саставни део свих просторних
планова који се доносе на државном нивоу и за подручја градова.

→ Немачка: Иницијатива о архитектури и култури грађења у циљу
подстицања јавне дискусије о квалитету планирања и изградње у
Немачкој.

 извештаји 2001. и 2005. године.
 2006. године основана Савезна фондација за културу

грађења ''Baukultur''.
 2007. Хамбург, документ: Култура грађења! – планирање и

изградња у Немачкој.

Комплементарност архитектонских политика и политика урбаног
развоја заједничко упориште у:
→Лаипцишка повеља о одрживим европским градовима, 2007.
→Ревидирана ЕУ стратегија одрживог развоја, 2006.
→Територијална агенда Европске уније, 2007.
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ПОЛАЗИШТА ЗА АРХИТЕКТОНСКУ ПОЛИТИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СМЕРНИЦЕ ЗА БУДУЋУ АРХИТЕКТОНСКУ ПОЛИТИКУ - ACE
(Architect`s Council of Europe)
Савет архитеката Европе – ACE: репрезентативна организација
архитектонске професије на европском нивоу;

→ Чланство: регулаторна и професионална репрезентативна
тела широм Европе
→ Заступа интересе преко 560.000 архитеката.
→ Представник Србије у овом телу: Удружење архитеката
Србије (УАС), као репрезентативно удружење на националном
нивоу.

Почетком 2014. ACE je објавио Манифест поводом избора за Европски
Парламент, којим је позвао кандидате за парламент да се посвете
промовисању одговорне архитектуре, унапређујући професионалне
стандарде и оптимизујући мобилност професије.

Као подршка овом манифесту 2016. установљено неколико
кључних ставова/политика:

→Улога архитектуре у енергетској ефикасности објекта
→Урбана регенерација: Реконструкција постојећег грађевинског
фонда
→Јавне набавке засноване на квалитету (конкурси)
→Значај доживотног учења и улога професије у стварању
континуалног професионалног развоја
→Ширење архитектуре као културе
→Оптимизација мобилности професије
→ Правно регулисање архитеката
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ПОЛАЗИШТА ЗА АРХИТЕКТОНСКУ ПОЛИТИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

НЕКИ ОД ЦИЉЕВА БУДУЋЕ АРХИТЕКТОНСКЕ ПОЛИТИКЕ: 
→Валоризација стварних Архитектонских вредности
→Заштита и унапређење просторних и абијенталних делова и целина
→Заштита Архитектонског наслеђа као једног од најважнијих аспекта 
културног идентитета и баштине једне државе и народа
→Потврђивање значаја Архитектуре као битног чиниоца у економском 
развоју државе и покретању целокупног привредног раста
→ Наглашавање значаја енергетске ефикасности у архитектури као битног 
чиниоца одрживог развоја

→Унапређење квалитета пројектне документације и урбанистичких 
планова / Унапређење контроле пројектне документације и урбанистичких 
планова и поштовања кодекса струке и законске регулативе
→ Унапређење начина и квалитета изградње објеката / Унапређење 
контроле начина и квалитета изградње објеката и поштовања кодекса 
струке и законске регулативе

→ Унапређење квалитета образовања Архитеката
→ Утврђивање статуса Архитектонске професије и значаја и 
специфичности Архитектуре
→ Подизање свести стручне, научне и шире јавности о значају 
Архитектуре и урбанизма као једног од најбитнијих елемената квалитета 
живота и рада људи

У целом процесу израде и спровођења архитектонске политике важан је 
значај медија у ширењу опште и ,,архитектонске’’ културе народа!
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ПОЛАЗИШТА ЗА АРХИТЕКТОНСКУ ПОЛИТИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ БУДУЋЕ АРХИТЕКТОНСКЕ ПОЛИТИКЕ: 
→Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, 
Сектор за стамбену и архитектонску политику, енергетску 
ефикасност и комуналне делатности - НОСИЛАЦ
→ Архитектонски факултети и департмани за архитектуру и 
урбанизам
→ Струковна удружења - Удружење архитеката Србије (са 
чланицама, Друштвима архитеката из градова у Србији)
→ Институт за архитектуру и урбанизам Србије 
→ Српска академија наука и уметности 
→ Стална конференција градова и општина - одбор за урбанизам и 
становање
→Министарство културе и информисања Републике Србије
→Канцеларија за Европске интеграције

други сектори:
Привреда, регионални развој, туризам, животна средина, 
образовање.

Процес доношења Архитектонске политике:
 укључивање стручне и шире јавности
 конференције и округли столови по дефинисаним

тематским целинама
 резултате и закључке обједињава формирана Радна

група која формулише предлог Архитектонске политике
Републике Србије.

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
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