
 

мр Александар  Рудник Милановић д.и.а. 

Савремени приступи  

за успостављања могућих модела  

ревитализације, конзервације и презентације   

индустриjског наслеђа  

Инжењерска Комора Србије 
Регионални центар Крагујевац 

Матична секција пројектаната 



Од  Крагујевца  до Касела ... 



Тополивница цртеж Феликса Каница  



После политичких сукоба изазваних непоштовањем такозваног „Турског 

устава“ из 1838. и абдикације Милоша, а затим и Михаила Обреновића, на 

народној скупштини одржаној на Врачару, 14. септембра 1842, Александар 

Карађорђевић (1806.- 1885.) изабран је за кнеза Србије.  

Након признавања кнежевске титуле од стране Русије и Турске, Кнез 

Александар се окренуо реформама и увођењу нових установа, како би се 

убрзао развој српске државе. Донет је кодекс грађанског права, уведена 

стајаћа војска, унапређене су постојеће и основане нове школе, Народна 

библиотека и Народни музеј.  

На предлог Илије Гарашанина , 1851.год кнез Александар Карађорђевић 

доноси познату одлуку о измештању Тополивнице из Београда у Крагујевац 

. 

Кнез Александар Карађорђевић   

(11. октобар1806— 3. мај1885) 

владајући кнез Србије од 1842. до 1858. године  



После убиства кнеза Михаила Обреновића (1823. -1868.) у 

Кошутњаку, на предлог министра Миливоја Блазнавца за 

новог наследника је проглашен Милан Обреновић, тада 

четрнаестогодишњак син Милоша Ј.Обреновића. У време 

избора, пошто је био малолетан, уместо њега је владало 

намесништво ( Блазнавац, Ристић и Гавриловић ), све до 

1872. године. 

По стицању пунолетства, кнез Милан Обреновић је 1872. 

године преузео власт од намесништва. На почетку своје 

владавине ослањао се углавном на војску, па је радио на 

њеном јачању.  

Објекат под данашњим називом Стара ливница, са 

великом халом над којом je формирана масивна дрвена 

решеткаста кровна конструкција, грађен je 1882 у доба 

његoвe владавине , када и њен димњак који je одвојен од 

зграде, што je записано на плочи коју je краљ Милан 

поставио на димњаку. Из истог je времена и ковачница са 

ковачком браварницом, сличне конструкције, са 

базиликалним осветљењем. 







 

 

 

У Првoм свeтскoм рaту Вojнoтeхничkи зaвoд je прeтрпeo тeшka рaзaрaњa.  

Нa Версајској мирoвнoj кoнфeрeнциjи (1919) изнeт je пoдaтaк  

o стeпeну oштeћeњa ВTЗ у висини oд 70%  

oд укупнe врeднoсти из 1914.г. (кoja je тaдa изнoсилa 39 080 000 динaрa).  

Војнотехнички завод је реконструисан и проширен под супервизијом професора Житковића.  

Он је на том послу настављач дела професора Тодора Селесковића,  

градитеља ВТЗ-а са краја 19. века. 



У потрази за лиценцама за производњу оружја и архитектуром која је, прати Војно Технички Завод се 

обраћа Fabrique Nationale Herstal из Хeрстaлa  из Лиjeж –а  у Белгији која је основана 1889. 



Fabrique Nationale Herstal из Хeрстaлa  из Лиjeж –а  у Белгијислика из прве половине XX века 



Некадашњи изглед  Заставине управне зграде “код сата” 



Објекат Заставине управне зграде “код сата” 



Објекат Војно Занатлијске Школе 



Данашњи изглед објекта Војно Занатлијске Школе 

 
 





Објекти у функцији некадашње машинске радионице саграђен крајем XIX века 



1926. Артиљеријска радионица (предузеће "Дело" инж.Јуришића / Загреб)  











Ватрогасни торањ у зони ВТЗ а  

саграђен почетком XIX века 



Могуће привремено коришћење  П.К.И.Ц. ВТЗ     

“ Александров Арсенал “ у функцији  филмског града  





 
Последице непостојања сталног надзора у зони  

П.К.И.Ц. ВТЗ  -  “ Александров Арсенал “ 

 

сцене снимљене после вандалског упада у  

део ентеријера објекта који је коришћен као филмски студио 

непосредно после одласка филмске екипе  

  



ПРИМЕРИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА / 

/ Manufaktura / Културно – пословно - забавни центар / ПОЉСКА 



Један од најзначајнијих примера ревитализације индустријског наслеђа у Пољској је свакако град 

Лођ који је веома успешно спровео ревитализацију и обнову комплекса зграда старих фабрика 

памука. У том простору су сада смештени музеји, пословни простори,хотели... итд . То је један од 

највећих европских  пројеката тог типа под називом Manufаctуrа и који сада представља  

алтернативни приступ савременом посматрању концепта градског трга. Ревитализација је 

подразумевала физичку и функционалну трансформацију, па је некадашња фабрика Israel-а 

Poznansk-ог у Ogrodowa улици сада у функцији музеја, пословног центра са бројним 

продавницама, ресторанима, биоскопима , перформанс просторима, уметничким галеријама, Public 

Art и просторима за све врсте фестивала и јавних културних манифестација. 





Комплекс старе фабрике памука Manufаctуrа  2012. 



Један од значајнијих објеката у комплексу Manufаctуrа подигнут у 1878-ој години , као 

предионица и део памучног комплекса фабрике празна већ деценијама,  претворена је  у  хотел 

са изузетним дизајном. 

Хотел поседује 278 соба и апартмана, 3100 квм конференцијског простора за 800 људи и фино 

ручавање у ресторанима и баровима са местима за више од 450 људи. 



Футуристички, органски, концептуални   

приступ решењу ентеријера , као контрапункт 

наслеђеном , заштићеном , геометријски и 

материјалима јасно профилисаном 

конструктивном систему кога чини 

комбинација челичних стубова и таванице од 

опеке. 



Минималистички приступ надградњи са 

софистицираним хедоностичким пројектом 

надградње базена над постојећим структурама од 

опеке. 

Спој старог и новог уз матрицу прозорског окна 

пренешену на функцију представља маестрално 

решење  бироа  

OP ARCHITEKTEN  / Jestico + Whiles 



ПРИМЕРИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА / 

/ The Ice Plant, Blossom Street, Manchester /Велика Британија 



50 хектара Conservation зоне тренутно садржи тринаест пописаних зграда, седам од њих са рангом 2 

.Већина наведених објеката су познати као Ancoats Mills (фабрике прве индустријске изградње на свету), 

али и као заштићени објекти попут примера становања-радничких колонија  од 1790 до данас као и , 

кафане, цркве итд. Тренутно у статусу номинације за  светску културну баштину, што је посебно важно јер 

су су најбољи примери свих врста грађевинских објеката заступљени управо у овој заштићеној целини. 







Објекат је изграђен 1860 првобитно саграђен за складиштење воћа, поврћа и рибе, ово Италијанско  

складиште име је добило везано за производњу сладоледа. У 1880-их имигрант ска италијанска заједница 

у Ancoats је велику предност  дала коришћењу вишка леда у фабрици - за израду сладоледа. Преко 70 

сладолед барова је основано у кућама у Ancoats (укључујући Гранелли бренд) а неколико врста се 

производи и у малим радионицама у овој области и данас. Реновирање и проширење извршено је у складу 

са надлежнима из области заштите наслеђа. 





ПРИМЕРИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА / 

/ Арсенал у Мetz-у  у Француској 



Арсенал у Мецу је  данас пренамењен у концертну дворану као место за одвијање догађаја из културе 

специјално посвећено за извођење класичне музике у близини врта Еспланаде врту у Мецу , главном граду 

Лорраине региона, Француске . Арсенал је дом Француског Народној Оркестра Лорене и познат је 

љубитељима класичне музике као једна од најлепших концертних дворана на свету. Изграђена је за време 

Наполеона III. 



Изградња Арсенала у Мецу је започета 1859 а завршена 1864. 

Урбану реконструкцију водио је шпански архитекта Рикардо Бофил Леви. 

. 





Концертна дворана Арсенала 

 



ПРИМЕРИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА / 

/ ČKD - Татра  у  Чешкој 



Зграда у ул. Křižíkova 37 изграђена је крајем XIX века и служила је као фабрика за производњу металних 

облога - бојлера.Касније претворена у једну од фабричких хала Татре.  

Данас је то објекат са 9900м2 са 4 спрата,подземном гаражом у којем су смештени офиси престижних 

брендова. 







Corso Karlin је део амбициозног акционог плана урбане обнове фабричких објеката  ČKD (Českomoravská 

Kolben-Daněk касније познатија као Татра ) . Као део новог Карлин пројекта Corso karlin је награђен 2001 

као Чешки објекат године.Аутор пројекта реконструкције,адаптације и ревитализације R. Bofill – 

Barcelona. 



 
ПРИМЕРИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ИНДУСТРИСКОГ НАСЛЕЂА / 

Rotermann Quarter / Talin Estonia 
 



Christian Abraham Rotermann, био је власник комплекса фабрика у најзначајнијој четврти Талина у XIX 

веку. У доба своје највеће експанзије и интензивног развоја, објекти који и данас чине целину 

индустријског наслеђа, представљали су пример модерне четврти са технолошки најнапредијом  

фабриком у то доба, коју је карактерисао највећи и најмодернији механички млин за брашно у  Руској 

империји 



Тим архитеката :  

Yoko Azukawa, Hanno Grossschmidt, Tomomi Hayashi/ OÜ HG Arhitektuur/ 

Решење добијено путем расписивања КОНКУРСА 



пројектни тим: KOKO architects  

клијент: Rotermann City / 2009 



ПРИМЕРИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ИНДУСТРИСКОГ НАСЛЕЂА / 

/DEL POBLENOU /Барселона / Шпанија 



Током индустријске револуције у 19. веку, Дел Побленоу био епицентар каталонске и Иберијске 

индустрије, завређујући са правом надимак каталонски Манчестер. У непосредној околини 

фабрика лоциране су  углавном стамбене четврти радничке класе .Након периода пропадања, 

читава зона је прошла кроз драматичан преображај. Комплетирањем првобитног Сердиног  плана 

, тада недовршена  “Авенија Дијагонала” се сада протеже од Plaça de les Glòries ка мору , 

формирајући нове садржаје у  квартовима зоне индустријског културног наслеђа који су предмет 

урбане обнове . 

Масивни план Барселона 22 @  наставља да конвертује Побленоу у технолошке и иновационе 

четврти града, које знатно увећавају пословне и стамбене капацитете града. 



Стање блока фабрике текстила Cal’Aranyó пре реконструкције   



Изглед блока Cal’Aranyó после реконструкције  



Ремоделован блок у зони Del Poblenou у Барселони, уз принцип задржавања заштићених објеката у 

складу са правилима и мерама дефинисаним у “ Студији заштите ”  која је омогућила и 

интерполирање нових структура Универзитета  Pompeu Fabra у постојећи амбијент.  



Архитектура : RQP Arquitectura 

Локација: Barcelona, Шпанија 

Вођа тима : Josep Benedito Rovira, Ramon Valls Ortiz 

Тим : Antoni Vilanova, Eduard Simó 

Површина : 15,163 м2 

Година : 2008 

 



ПРИМЕРИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ИНДУСТРИСКОГ НАСЛЕЂА / 

Thyssenkrupp Oberhausen / Немачка 



Thyssenkrupp Oberhausen средином XX века 



Пословни комплекс изграђен на браунфилд на локацији  са око 100 хектара укупне површине. Прва фаза развоја обухвата 

следеће зграде и објекте:Тржни центар са 70.000 квадратних метара продајног простора, шеталишта са вишенаменским 

објектима укључујући Cinema биоскопе, вишенаменски хол са 10.000 седишта, 8 паркинга за укупно 10.000 возила, 

централни трг, око 13.000 квадратних метара вештачке вода за развој јавних површина ,тангенцијални градске 

саобраћајнице и изградња јавне саобраћајнице са стајалиштима . 

 



Шопинг мол  CentrO  Oberhausen средином XX века 



Локација Switzerland Winterthur  

Власник Држава 

Финансирање Државни и локални градски буџет 

Статус пројекта Завршен пројекат 

Аутори 

Sulzer Immobilien AG, architect  

Jean Nouvel  

Пројекат "Megalou" 



 
Од 1834, када је изграђена као ливница браће Sulzer, овај комплекс фабрика се ширио колико је 

било могуће ка путу за Cirih и железничкој  прузи, при том  формирајући изузетно густу урбану 

матрицу која заузима површину од преко шеснаест хектара.  

Чак и данас њени огромни индустријски објекти и инсталације за производњу гвожђа и челика, са 

импозантним мостом дизалица на шинама и гигантским дизел моторима, остају нетакнути као 

симбол и подсећање на златно доба швајцарског машинства. Од 1980, непосредно после 

протеривања тешке индустрије из центра града, различита решења предлагана су за његову 

постиндустријском будућности. Године 1992, опција рушења је коначно одбачена, Sulzer 

Некретнине AG група, која у власништву Sulzer-Areal, организовала је  међународни конкурс који 

је побудио велико интересовање широм Европе.На основу поменутог конкурса израђени су пројекти 

за ту зону. 

 

. 



Конкурсним решењем планирана је  интервенција на уклањању унутрашњих делова 

физичке структуре  објеката који су онемогућавали спровођење економског аспекта урбане 

обнове а који су  процењени као неадекватни и неодрживи у новопланираним 

околностима. Чувањем оригиналних фасадних делова као и њиховом надградњом 

спроведеном у духу интеграције старог и новог није се нарушио интегритет комплекса као 

целине. 



“Фасадизам” као најрационалнији приступ урбаној обнови 



Објекти у зони , пре  и после извршене интервенције 









Универзитет  Касел у Немачкој 



Georg Christian Karl Henschel (1759 – 1835) 1810. оснива ливницу у Каселу. У Немачкој. Његов син 

Karl Anton Henschel оснива још једну фабрику у 1837. а у 1848., компанија започиње производњу 
локомотива. Фабрика је постала највећи произвођач локомотива у Немачкој у  20. века.  Године 1935.  

Почетком 1935. године, почела је производња Henschel Panzer I тенкова. Фабриком из генерација у 

генерацију управља фамилија Henschel . 

Henschel био једини произвођач Tigar I и Tigar II тенкова . Током другог светског рата фабрика је била 

главна мета савезничког бомбардовања и великим делом је уништена. 1948. фабрика се обнавља и 
након много година укрупњавања 2002. постаје власништво канадског Бомбардиера.   
Погони у Касселу постоје и дан-данас и још увијек су једна од највећих локомотивских фабрика у 

свијету. 

 

 

 



Универзитет је основан 1971. године.Универзитет у Каселу је новији универзитет у држави 

Хесен.  Укупан број студената око 23.696. Током 1985 град Касел Универзитету уступа локацију 

некадашње фабрике   Henschel . 



Изградња унутар фасадног зида Sophie-Henschel-куће  је вршена од 1993. – 1995. када је 

као нови објекат иза фасаде постојећег, подигнута зграда машинског факултета . 



Sophie-Henschel - кућа  је изграђена као фабрички објекат назван “K 13” у којем су биле 

смештене браварска радионица, моделарница, ливница и друге технолошке просторије 
компаније. 





Универзитет – а Castilla-La Mancha Toledo / Шпанија 

 

  



Краљевска фабрика оружја основана је 1761. у Толеду у Шпанији , за време владавине Carlos-а 

III.Архитекта Francesco Sabatini (1722 – 1797), добио је задатак од краља да пројектује објекте 

фабрике на самом ободу града.Ово је био почетак једне од неколико фаза развоја фабрике. Фабрика 

оружја у Толеду је планирана и пројектована је као мали индустријски  град. Основни материјал за 

изградњу фабричких објеката је био цигла, касније комбинована са челичном конструкцијом у периоду  

изгрдање нових објеката средином XIX – ог века.  

 

Толедо 1878.  



Универзитет – а  

Castilla-La Mancha 

Toledo 

2010.  



У току 1998.године град Толедо је откупио фабрику и уступио је Универзитету, када и почиње 

коришћење оних делова фабрике и објеката у којима је извршена ревитализација објеката. 

Постојећи објекти су адаптирани и реконструисани за потребе садржаја Технолошког кампуса 

Универзитет – а Castilla-La Mancha Toledo основаног 1982.  



Универзитетска заједница у толеду се данас састоји од четири кампуса ,40 факултета ,36 

департмана ,45 програма и 32 Истраживачка центра, у којима знање стиче  преко 29000 студената и 

у којима ради 2200 професора и preko 1000 радника у администрацији и пратећим службама. 

Одрживост индустријског комплекса је осигурана  и град је уместо фабрике оружја,  добио нову 

фабрику... знања. 



УМЕСТО ЗАКЉУЧКА ...ЧИЊЕНИЦЕ  



Европски интинерери и  

потенцијали индустријског наслеђа Србије 

 

Значајне активности на плану унапређења односа према презентацији културне 

баштине Европе су постигнуте са усвајањем  Resolution CM/Res(2010)53  , усвојене 

од стране Комитета  министара Савета Европе 2010.-те, која је подразумевала 

сарадњу међу државама чланицама ЕУ на успостваљању заједничких културних 

рута. Током 2013., су начињени и први кораци ка интеграцији Србије на плану њеног 

прикључења европском културним рутама, које су у првој фази са правом 

фокусиране ка сливу Дунава, посматрајући бенефите које та тура као 

интернационална рута, може остварити на плану презентације наслеђа дуж његовог 

приобаља..  

Оно што јесте значајно истаћи је да се поред несумљивих потенцијала које та рута 

има ,Србија се по питању представљања својег наслеђа може укључити са неколико 

значајних тема од којих су приоритетне свакако ; индустријско наслеђе , наслеђе 

српских средњовековних градова , као стара градска језгра градова Србије.Сењски 

Рудник је на почетку тог низа. 

 

 

 
 

 



 

  

 Модели трансфорамције индустријског наслеђа 

  

 Заштићене зоне индустријског културног наслеђа у зонама градских центара, 
бележе најчешће пет основних модела ремоделације, уз  помоћ којих се ниво 
вредности непокретности - културног наслеђа ставља у контекст одрживости,  
формирањем нових садржаја унутар  ткива ентеријера и екстеријера  зона и 
објеката културног наслеђа . 

 Функционална -  употребна вредност културног наслеђа, постаје приоритетна  
за доношење одлука о даљем поступању за наслеђеном баштином .  

 Из тога се може извести закључак да заштита и експлоатација објеката нису  у 
потпуности у сукобу једни са другима. Реконструкција заштићених  зграда и 
коришћење заштићене зграде за нове намене су рационалне опције које свакако 
утичу на  то да се поново развија позитиван став  према индустријском културном  
наслеђу.  

 На основу изложених примера може се закључити да су најчешћи модели 
рационалне урбане обнове индустријског наслеђа : објекти јавних функција, 
пословно центри, забавно рекреативни  центри , арт центар ( зоне 
уметности галерија и изложбених салона ) и пословно - стамбени објекти.  

 

 



Процену конкретних бенефита са приступима који подразумевају 

полифункционалност као почетни корак у приступима ремоделације 

непокретних  културних добара који ће се убудуће заснивати на процени 

вредности могућих модела ремоделације које се могу довести у везу са 

проценом улагања у нове садржаје интегрисане у постојеће културно наслеђе, 

урадио је  Директорат за културно наслеђе Норвешке. 

 

Њихови најважнији закључци били су следећи  : 
 

1. Историјски рехабилитација ствара 13% већи повраћај инвестиције него 

новоградња и 16,5% више радних места. Такође, производи 1.243 пута мање 

отпада.  

 

2. Историјски рехабилитација креира апликацију од  10% већег принос на 

улагања од изградње аутопута и 26,6% више радних места.  

 

3. Сектор културног наслеђа ствара  26,7 радна места на једно отворено радно 

место , у односу на ауто индустрије где је фактор само 6,3. 

 

4. Само 6-10% дневне потрошње остане на локалитету културног наслеђа, 

преостали новац се утоши у непосредном окружењу наслеђа.  



Досадашње АКТИВНОСТИ у правцу ревитализације ВТЗ 



 

Актери 

Град Крагујевац 

ЈП Дирекција за урбанизам 

Завод за заштиту споменика културе 

Служба за катастар непокретности Крагујевац  

Приврена комора – Привредни субјекти  

 

 До сада обављене активности 

  

• прикупљање релевантних информација и података,  

 израда анализе стања,  

 

• идентификација простора и доношење  

ОДЛУКЕ о проглашењу за заштићену ПКИЦ 

 

Покровитељство 

 

•Покровитељ пројекта ревитализације “Кнежевог Арсенала”  

Председник Републике Србије г-дин Томислав Николић 

 

 

 
 

 



  

Потенцијални корисници простора 

Град Крагујевац, Универзитет Крагујевац као и заинтерсоване компаније  

који би да у тој зони инвестирају у изградњу намене које ће бити  

у складу са планским и опредељењима за стратешки развоја те зоне града.   

Активности које следе 

Израда ГУП Крагујевац 2025 и израда ПДР Александров Арсенал 

Израда Студија економске исплативости реализације ревитализације зоне 

ВТЗ 

прикупљање информација о постојећим капацитетима и ресурсима свих 

привредних субјеката у зони захвата са анализом потреба  и могућности за 

њихово дислоцирање у зони ГУП-а Крагујевац 2025 

  

 



Нико нема тапију над променама. 

Оне су увек потребне,  

јер доносе дух новог времена, 

 и представљају  

корен одрживости наслеђа у XXI веку. 


