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 Сагледавање архитектуре, па самим тим и професије архитекта, као
једног од основних стубова културе, уметности и цивилизације, у
једном друштва и нације, преставља сложен и захтеван посао.

 У савременом свету у којем свака струка и делатност тежи уској
специјализацији, за разлику од таквих трендова, а због своје
специфичности и комплексности, архитектонску делатност можемо
сматрати и посматрати као последњу „Ренесансну дисциплину“, где
архитекта мора бити широко образован из више дисциплина
(уметност, техника, друштвене и хунаманистиче науке...), па се
Архитектура мора третирати као мултидисциплинарна делатност, а
не, као до сада, као сегмент Техничко-технолошких наука, у шта ју је
сврстало Министарство науке, просвета и технолошког развоја
Републике Србије.

 Архитектура се одувек сврставала у шест основних уметности.
Архитектура је један од најважнијих сегмената културе једног
народа, што препознаје и Закон о култури Републике Србије.
Архитектура је и техничка дисциплина, јер користи достигнућа
других техничких наука, као средство достизања својих циљева. У
образовању архитеката подједнаку важност имају знања из
Друштвено-хуманистичких наука, и наравно из поља Уметности.



 Живимо у свету у коме са аспекта својих уско специјализованих
знања олако доносимо судове о целини или о пољима које
објективно и суштински не разумемо.

 Ако би Архитектуру посмарали само као уметност, могли би
критеријумима уметности да вреднујемо архитектонско дело.

 Ако би архитектуру посматрали само као техничку дисциплину,
тешко да би је моги „укалупити“ у строге норме и прописе
инжењерства, јер креативни дух појединца, ствараоца, архитекте,
тежи слободи стварања.

 Ако би архитектуру посматрали само кроз призму научних
параметара, тешко би тај посао ваљано обавили на праведан начин,
јер и ако се архитектура заснива на научним достигнућима других
дисциплина, она ипак почива на чину креације – уметничког
стварања, који је тешко мерљив.



 Архитектима се признаје статус културног ствараоца, а
Архитектонским манифестацијама статус културних манифестација.

 Архитектуру као своју доживљавају и уметници и уметничка
удружења додељујући Архитектима статус уметника, па вреднујући
архитектонска дела на својим манифестацијама, истичу тиме веома
битну уметничку компоненту.

 Архитектура се сврстава и у научне дисциплине, јер се њом баве и
Универзитети, факултети и институти, па и у номенклатури и
шифранику постоји и посебна научна област Архитектура - Т240.

 Зато у образовању архитеката равноправно место заузимају и
уметност и друштвено хуманистичке и техничко-технолошке науке.



 На руку нам иде и процес хармонизације националног
законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ, у
погледу професије ''архитекта'', где су релевантне Директива о
међусобном признавању професионалних квалификација 2005/36 и
Директива о услугама 2006/123.

 То, пре свега, значи да би усаглашавање професионалних
квалификација архитеката према мерама које утврђује Директива о
међусобном признавању професионалних квалификација,
подразумевало успостављање професионалне квалификације и
професионалног назива АРХИТЕКТА (као што сада постоји за
адвокате).

 Ово је сагласно поглављу 8. наведене Директиве, где уместо
садашњег начина утврђивања професионалних “статуса“ архитекте
као: “одговорног пројектанта” или “одговорног урбанисте“ и сл., се
уводи према наведеној Директиви професија АРХИТЕКТА који је као
професија у систему аутоматског признавања.



 Директивом су такође прописана знања, вештине и компетенције за
професију АРХИТЕКТА, а који у садашњим прописима нису јасно
дефинисани нити се налазе у једном пропису на националном нивоу.

 Треба ипак поменути да су посредством министарства већ предузети
одређени кораци на усаглашавању законодавства. За очекивати је да ће
бити извршена и детаљна анализа секторских прописа, у деловима које
дефинишу професију АРХИТЕКТЕ, а пре свега у делу професионалног
назива и система лиценцирања, односно потврђивања професионалне
квалификације.

 Поред дела који се тиче професије АРХИТЕКТЕ, која се са још 6
професија налази у систему аутоматског признавања ЕУ, биће потребно
усклађивање и осталих регулисаних професија у области планирања и
изградње.

 Корак ка хармонизацији прописа из ове области је и израда Нацрта
закона о регулисаним професијама и признавању професионалних
квалификација. Нацрт овог закона доступан је на сајту Министарства
просвете http://www.mpn.gov.rs/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-
regulisanim-profesijama-i-priznavanju-profesionalnih-kvalifikacija/ и кроз
тај закон транспоноване су све битне одредбе Директиве, те су знања,
вештине и компетенције за архитекту дефинисане предложеним
чланом 42., који гласи:



ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА АРХИТЕКТУ ОБУХВАТА:
Архитектура мора да буде главни елемент студија. Студије обухватају
уравнотежено теоријско и практично оспособљавање и обезбеђују
стицање следећих знања и вештина:

 способност израде архитектонских пројеката који испуњавају
естетске и техничке захтеве;

 одговарајуће знање о историји и теоријама архитектуре, као и о
сродним уметностима, технологијама и хуманистичким наукама;

 знање о лепим уметностима као утицају на квалитет архитектонског
пројектовања;

 одговарајуће знање о урбанистичком пројектовању, планирању и
вештинама укљученим у процес планирања;

 разумевање односа између људи и грађевина, између грађевина и
њиховог окружења, као и разумевање потребе да се грађевине и
простор међусобно прилагоде људским потребама и мерама;



 разумевање професије архитекте и улоге коју архитекта има у
друштву, посебно у припреми пројектних задатака који узимају у
обзир друштвене факторе; разумевање метода истраживања и
припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат;

 разумевање конструкције грађевине, извођачких и инжењерских
проблема везаних за пројектовање грађевине;одговарајуће знање о
физичким проблемима и технологијама, као и функцији грађевина у
циљу обезбеђења услова за унутрашњи комфор и заштиту од
климатских утицаја;

 неопходне пројектантске вештине које омогућавају испуњавање
захтева корисника у оквирима одређеним финансијским
ограничењима и грађевинском регулативом;

 одговарајуће знање о делатностима, организацијама, прописима и
процедурама укљученим у реализацију архитектонског пројекта и
интегрисање планова у целину система планирања.



Сва изнесено до сада говори у прилог
чињеници да је професија

АРХИТЕКТА
заиста комплексна и мултидисцилинарна
делатност љуског рода којој се мора
приступити са посебном пажњом, а
нарочито у образовању и статусу Архитеката
у контексту израде будуће

АРХИТЕКТОНСКЕ ПОЛИТИКЕ У 
СРБИЈИ
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