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Сажетак: Ис тра жи ва ње, об но ва и одр жа ва ње не по крет не кул
тур не ба шти не зах те ва сред ства за фи нан си ра ње. По треб но је 
струч но раз мо три ти све про бле ме, ста ње на те ре ну, по тре бе и 
пред ло жи ти нов на чин фи нан си ра ња ко ји мо ра би ти у скла ду са 
мо гућ но сти ма дру штва и на че ли ма тр жи шта. Спо ме нич ки при
ход пред ста вља на чин укљу че ња не по крет не кул тур не ба шти не у 
еко ном ски жи вот. Уко ли ко се по сту па пре ма струч ним на че ли ма, 
та кво укљу че ње не прет ста вља на пад, не га ци ју или про фа ни за
ци ју на сле ђа већ пр ви ко рак у ре гу ла ци ји спо ме нич ког по тен ци ја ла 
не ке те ри то ри је. Спо ме нич ки при ход обез бе ђу је одр жи во упра
вља ње спо ме ни ком, де фи ни ше мак си мал ни број ко ри сни ка спо
ме ни ка, огра ни ча ва екс пло а та ци ју спо ме ни ка, под сти че на пра
ви лан од нос пре ма спо ме ни ку, сти му ли ше ба ланс из ме ђу при хо да 
и рас хо да, да је под сти цај да љем ис тра жи ва њу, обез бе ђу је сред
ства по треб на за те ку ће одр жа ва ње и да ља ис тра жи ва ња итд. 
При ли ком ис тра жи ва ња ко ри ште на су те о риј ска и прак тична 
искуства земаља ко ја су уве ла на пла ту Спо ме нич ке рен те.

Кључнеречи: Спо ме нич ки при ход, спо ме ни ци кул ту ре, кул тур на 
ба шти на, одр жи во упра вља ње

Увод

Спо ме ни ци кул тур не ба шти не пред ста вља ју је дин стве
не и не по но вљи ве до ку мен те. Не по сто ји мо гућ ност да се 
на но во про из ве ду или ре про ду ку ју и да при том са чу ва ју 
сво ју до ку мен тар ну вред ност. Са мо уни кат ни и пре о ста ли 
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примерак мо же би ти на рас по ла га њу са да шњим и бу ду ћим 
ко ри сни ци ма. Мо же се ре ћи да из тре зо ра уни кат но сти спо
ме ник цр пи део сво је ег зи стен ци је и ау тен тич но сти. Скуп 
вред но сти спо ме ни ка ни је не ис цр пан и нео гра ни чен те се 
дра го це ност спо ме ни ка на чи ном ко ри шће ња и екс пло а та ци
је не сме угро зи ти или ума њи ти. 

По треб но је од ре ди ти гра нич ну вред ност екс пло а та ци је 
спо ме ни ка од но сно мак си мал ни број по се ти ла ца ар хи тек
тон ског спо ме ни ка. Мак си мал ни обим из ра жен у је ди ни ци 
вре ме на (ка па ци тет) од ре ђу је це ну екс пло а та ци је. Не по сто
ји спо ме ник ко ји је мо гу ће нео гра ни че но екс пло а ти са ти без 
опа сно сти од ње го вог оште ће ња или трај ног гу бит ка. Та ко
ђе, ис ку ство је по ка за ло да не обје кат про па да без об зи ра да 
ли се ко ри сти или не. На чин ко ри шће ња спо ме ни ка, би ло да 
је пре ве ли ки или пре ма ли, у сва ком слу ча ју мо же да до ве де 
до ње го вог гу бит ка.

2. До ку мен та ци ја

2.1. Оба ве зе и пра ва пре ма  
ар хи тек тон ском спо ме нику 

Фи нан си ра ње ис тра жи ва ња, ре кон струк ци је и те ку ћег одр
жа ва ња ар хи тек тон ског спо ме ни ка у Ср би ји се тре нут но 
нај ве ћим де лом ре а ли зу је из сред ста ва по ре ских при хо да. 
Ме ђу тим, про бле ми у функ ци о ни са њу еко но ми је се пре но
се и у област не по крет них кул тур них до ба ра. Због то га је 
по треб но укљу чи ти спо ме ник у тр жи ште али на та кав на
чин да се не угро зе ње го ве вред но сти и ње го во до сто јан
ство. Екс пло а та ци ја спо ме ни ка мо ра би ти во ђе на на стру чан 
на чин а ак ци о ни про гра ми, по ко ји ма се по сту па, мо ра ју се 
ра ди ти у са рад њи ви ше ди сци пли на.  

Ме наџ мент спо ме ни ка1 зна чај но се раз ли ку је од упра вља
ња слич ним про це си ма у дру гим де лат но сти ма кул ту ре. 
По треб но је ква ли тет но по зна ва ње кон зер ва тор ске стру ке, 
мар ке тин га2 и на чи на пре зен та ци је ар хи тек тон ског спо ме
ни ка3 и еко но ми је ка ко би се мо гао са гле да ти ме ђу од нос 
уче ству ју ћих ди сци пли на. По треб но је да се уо че по је ди
нач не вред но сти спо ме ни ка ко ји тре ба  да се пре зен ту ју и 
ко је мо гу да се ис ко ри сте на тр жи шту а да се у исто вре ме да 
се не угро зи вред ност и до сто јан ство спо ме ни ка. Спо ме ник, 

1 Wort hing, D. and Bond, S. (2008) Ma na ging Bu ilt He ri ta ge – The Ro le of 
Cul tu ral Sig ni fi can ce, Ox ford: John Wi ley & Sons.

2 Mi si u ra, S. (2006) He ri ta ge Mar ke ting, Ox ford: El se vi er.
3 Co stan ti no, G. and Cuc chi a ra, R. (eds.) (2012) Mul ti me dia for Cul tu ral 

Herita ge, Ber lin: Sprin ger Ver lag.
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ма да се по ста вља на тр жи ште, не мо же се у це ло сти пре пу
сти ти за ко ни ма тр жи шта. 

Је дан од ве о ма че стих при сту па спо ме ни ку је ње го ва нео гра
ни че на екс пло а та ци ја. Са дру ге стра не не до вољ на и инерт на 
екс пло а та ци ја спо ме ни ка та ко ђе до во ди до ње го вог гу бит ка. 

Пра вил ним укљу че њем спо ме ни ка у тр жи ште и по ра стом 
при хо да ко је оства ру је спо ме ник омо гу ћа ва се ква ли тет ни
је ис тра жи ва ње, про па ги ра ње и одр жа ва ње. Исто вре ме но, 
са по ве ћа њем ква ли те та пре зен та ци је спо ме ни ка ра сте број 
по се та спо ме ни ку и до хо дак ко ји се оства ру је, ко ји опет 
омо гу ћу је но во ис тра жи ва ње и но ве по дат ке ко ји се ну де 
тр жи шту. Са ра стом зна ча ја спо ме ни ка на тр жи шту ра сте и 
вред ност не крет ни на у око ли ни спо ме ни ка и дуж при ступ
них са о бра ћај ни ца ка спо ме ни ку чи ме се по ве ћа ва осно ви ца 
за об ра чун по ре за на имо ви ну. По ред ути ца ја на не крет ни
не, уна пре ђе ње упра вља ња спо ме ни ком до при но си раз во ју 
ло кал ног пред у зет ни штва јер се по ве ћа ва број по тен ци јал
них ко ри сни ка услу га, про из вод ње и за на та и ства ра ју се 
усло ви за бо љи жи вот ста нов ни ка. 

2.2. Вред но сти ар хи тек тон ског спо ме ни ка

Спо ме ник по се ду је низ вред но сти ко је, осим на у ци, мо гу 
да бу ду атрак тив не и ко ри сне на тр жи шту. На рав но, на че ло 
ети ке у га здо ва њу спо ме ни ком мо ра би ти нај пре за до во ље
но. Вред но сти спо ме ни ка Ber nard Fe il den4 гру пи ше на сле
де ћи на чин: 

1) Емо ци о нал на вред ност: a) ус хи ће ње; b) иден ти тет;  
c) кон ти ну и тет; d) ду хов на и сим бо лич ка; 

2) Кул тур на вред ност: a) до ку мен тар на; b) исто риј ска;  
c) ар хе о ло шка, ста ро сна и рет ко сна; d) есте тич ка и сим
бо лич ка; e) ари тек тон ска; f) ур ба на, при род на и еко ло
шка; g) тех но ло шка и на уч на; 

3) Упо треб на вред ност: a) функ ци о нал на; b) еко ном ска;  
c) со ци јал на; d) пе да го шка; e) по ли тич ка и ет нич ка.

Из ме ђу ве ли ког бро ја вред но сти ар хи тек тон ског спо ме ни ка 
за по тре бе еко ном ске ана ли зе из два ја ју се сле де ће:

а) Је дин стве ност.5 Спо ме ник је уни ка тан. Не по сто ји ње
гов ду пли кат, ко пи ја или ре пли ка а да је јед на ко вред на 
као и ори ги нал.

4 Fe il den, B. (2003) Con ser va tion of Hi sto ric Bu il dings, Ox ford, Ar chi tec tu ral 
Press, p. 261273.

5 Бо жић, Ј. (2004) Ври је ме у про сто ру –те о ри ја и исто ри ја очу ва ња гра
ди тељ ског на сле ђа, Ба ња Лу ка: За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, стр. 2124.



241

ДУШКО КУЗОВИЋ

б) До ку мен та ци ја о ма те ри ја лу, гра ди тељ ској тех ни ци, 
кон струк ци ји, ор га ни за ци ји и об ли ко ва њу.6 Спо ме ник је 
до ку мент у ко ме се на ла зе за пи са ни по да ци о ор га ни за ци
ји, ма те ри ја ли ма, гра ди тељ ској тех ни ци, ве шти ни љу ди и 
дру штва ко је га је ства ра ло. Део по да та ка се мо же кон
ста то ва ти по сто је ћим тех ни ка ма и зна њи ма али је дан део 
си гур но не мо же. Део по да та ка у објек ту не мо гу се уоп
ште ко пи ра ти и умно жа ва ти. Са сва ком ин тер вен ци јом се, 
без об зи ра на њен ква ли тет, не по врат но гу би по је дан део 
доку мен тар но сти спо ме ни ка. 

в) Не на док на ди вост. Це ли на или део спо ме ни ка, на стао у 
про шло сти, се не мо же на до ме сти ти би ло ка квим ра дом 
да нас. Тај исто риј ски сег мент спо ме ни ка да је но ву вред
ност спо ме ни ку сва ким но вим да ном.

г) Исто риј ска вред ност. Спо ме ник пре до ча ва од ре ђе ни 
сте пен раз во ја дру штва или ре ги о на. Ова вред ност је ве ћа 
што се ја сни је очи та ва из вор но ста ње у ко ме се спо ме ник 
на ла зио не по сред но на кон по стан ка. 

ђ) Спон та на ко ме мо ра тив на вред ност. Овај тер мин је 
увео Alo is Ri egl7. До ку мент о по сто ја њу или при су ству 
по је дин ца, дру штва, на ро да, на ци је, по слов не гру пе или 
исто риј ског пе ри о да. Спо ме ник са др жи у се би до ку мен те 
о при су ству лич но сти или до га ђа ја бит ног за со ци јал ну 
гру пу или др жа ву. 

е) На мер на ко ме мо ра тив на вред ност. Ова вр ста спо ме ни
ка од свог на стан ка има за да так да од ре ђе на дру штве на 
вред ност ни ка да не бу де за бо ра вље на, не по ста не про
шлост и да за у век жи ви ме ђу од ре ђе ном по пу ла ци јом.

ж) Упо треб на вред ност.8 Мно го спо ме ни ка ве ко ви ма на
кон на стан ка има не ку упо треб ну вред ност ко ја се мо ра 
на до ме сти ти уко ли ко се они ис кљу че из жи во та.

з) Умет нич ка вред ност. Сва ки спо ме ник има умет нич ку 
вред ност уко ли ко од го ва ра зах те ви ма мо дер ног умет нич
ког ста ва.

и) Но ви тет на вред ност. Спо ме ник прет ста вља до ку мент 
ино ва тив но сти од ре ђе ног вре ме на или дру штва.

6 Не на до вић, С. (1980) За шти та гра ди тељ ског на сле ђа, Бе о град:  
Ар хи тек тон ски фа кул тет, стр. 151155.

7 Ri egl, A. (2006) Мо дер ни култ спо ме ни ка, ње го ва бит, ње гов по ста нак у: 
Ана то ми ја по вје сног спо ме ни ка, Шпи кић, М. (ед.) За греб: Ин сти тут за 
по ви јест умјет но сти, стр. 387410.

8 Sto vel, H. (2001) Ин те гра тив ни при сту пи ур ба ној и про стор ној кон зер
ва ци ји, Гла сник Дру штва кон зер ва то ра Ср би је број 25, Бе о град: Дру
штво кон зер ва то ра Ср би је, стр. 2124.
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ј) Ре ла тив на умет нич ка вред ност. Не ки спо ме ни ци, ко
ји су не га тив но при хва ће ни у свом вре ме ну са да по ста ју 
пред мет по што ва ња.

2.3. Огра ни че ња ар хи тек тон ског спо ме ни ка

По ред ни за вред но сти ко је афир ми шу ар хи тек тон ски спо
ме ник на тр жи шту по сто ји и гру па вред но сти ко је мо гу да 
огра ни ча ва ју упо треб ну вред ност спо ме ни ка. Та кве вред но
сти на ста ју услед по тре бе да се очу ва спо ме ник и ње го ва 
до ку мен тар ност9: 

а) Огра ни че ност упо тре бе.10 Услед усло ва очу ва ња спо ме
ни ка по треб но је огра ни чи ти упо тре бу спо ме ни ка. 

б) Не по но вљи вост и не на док на ди вост услед гу бит ка 
огра ни ча ва обим по тро шње спо ме ни ка у фи зич ком, мар
ке тин шком и сва ком дру гом оби му. Сма ње ни број по се
ти ла ца, про у зро ко ван зах те вом очу ва ња спо ме ни ка, по
ве ћа ва вред ност јед не по се те те та ко ди рект но ути че на 
фор ми ра ње це не ула зни це, сли ке или зна ка. 

в) Огра ни че ност вре ме на екс пло а та ци је објек та. Све људ
ском ру ком ство ре но вре ме ном се тро ши и на кра ју не
ста је. До жи вљај не ког објек та има огра ни че ност у оби
му по се та и тај огра ни че ни број је до дат но вре мен ски 
ограни чен.

2.4. Ула га ња у ар хи тек тон ски спо ме ник

Ула га ња у ар хи тек тон ски спо ме ник се мо гу вр ши ти на са
мом објек ту, на не по сред ној око ли ни – пар це ли спо ме ни ка, 
на бли жој око ли ни спо ме ни ка, на ши рој око ли ни спо ме ни
ка и на ни воу ре ги о на или др жа ве. Сва на ве де на ула га ња 
има ју сво га ту то ра. На осно ву на ве де них ула га ња дру штво/
прав но/фи зич ко ли це сти чу и од ре ђе на пра ва то ком екс пло
а та ци је спо ме ни ка. Сви на ве де ни ни вои ула га ња мо гу би ти 
пре ци зно де фи ни са ни и ја сно се од ре ди ти њи хо во уче шће у 
оп штим ула га њи ма на објек ту. На тај на чин је мо гу ће до ћи 
и до гру бе ски це по де ле ре а ли зо ва них оба ве за над спо ме ни
ком и пра ва над до хот ком оства ре ним на истим.

9 Sto vel, H. (2002) Мо ни тор инг кул тур ног на сле ђа, Гла сник Дру штва 
конзер ва то ра Ср би је, број 26, Бе о град: Дру штво кон зер ва то ра Ср би је, 
стр. 1621. 

10 Jok ki le to, J. (2002) Аспек ти ау тен тич но сти, Гла сник дру штва кон зер ва
то ра Ср би је број 26, Бе о град: Дру штво кон зер ва то ра Ср би је, стр. 1116.
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2.5. При ход од ар хи тек тон ског спо ме ни ка

Сва ки не по крет ни спо ме ник кул тур не ба шти не тре ба да бу
де на рас по ла га њу дру штву. Он је део за јед нич ке имо ви не 
и (те о риј ски) не би тре бао би ти пред мет ис кљу чи во лич ног 
кон зу ми ра ња. Са дру ге стра не тро шко ви одр жа ва ња објек та 
не мо гу би ти са мо на те ре ту вла сни ка већ и дру штво тре
ба да пар ти ци пи ра у истим (по осно ву пра ва на ко ри ште ње 
спо ме ни ка). Мо же се кон ста то ва ти да је ве ћи на ар хи тек тон
ских спо ме ни ка ко ји су ста вље ни на рас по ла га ње по сма
тра чи ма прет ход но пре тр пе ла од ре ђе на ула га ња ка ко би се 
уподо би ла.11 

Це на екс пло а та ци је спо ме ни ка је сло жен по јам и са сто ји се 
од основ ног пра ва вла сни ка над не крет ни ном, ди рект них 
ула га ња у обје кат и ин фра струк ту ру и ула га ња у тро шко
ве ра да ко ји ма се спо ме ник упо до бља ва да мо же да пар
тиципира на тр жи шту. 

При ход од ар хи тек тон ског спо ме ни ка пред ста вља вид на
кна де вла сни ку, за куп цу или ула га чу за ула га ња ко ја је из
вр шио ка ко би не по крет но кул тур но до бро до вео у ста ње да 
пар ти ци пи ра у јав но сти или до хо ду је на тр жи шту.12 

Спо ме ник мо же до хо до ва ти ди рект но на тр жи шту (кроз 
ула зни це и по се те) и ин ди рект но (оста ле де лат но сти ко
је се оба вља ју у ути цај ној зо ни спо ме ни ка има ју по ве ћа не 
приходе за хва љу ју ћи спо ме ни ку). 

3. ДИ СКУ СИ ЈА

3.1. По јам и основ при хо да  
ар хи тек тон ског спо ме ни ка

Спо ме нич ки при ход је ин стру мент ко јим се обез бе ђу ју сред
ства за ис тра жи ва ње, об но ву, пре зен та ци ју и те ку ће одр жа
ва ње спо ме ни ка. Ути цај спо ме ни ка се про ши ру је мно го ши
ре на дру штве не то ко ве чи ме је зна чај мно го ве ћи за ло кал ну 
и др жав ну еко но ми ју.13

Спо ме ник мо же да оства ру је до хо дак не по сред но и по сред
но, Не по сред но од ула зни ца и про да је про из во да на ло ка
ци ји спо ме ни ка. По сред но та ко што ути че на про мо ци ју 

11 Бран ди, Ч. (2001) За план исто риј ског град ског је згра, Гла сник дру штва 
кон зер ва то ра Ср би је број 25, Бе о град: Дру штво кон зер ва то ра Ср би је, 
стр. 2529.

12 Fe il den, B. (1981) Увод у кон зер ви ра ње кул тур ног на слеђа, За греб: Дру
штво кон зер ва то ра Хр ват ске.

13 Pen dle bury, J. (2009) Con ser va tion in the age of con sen sus, Lon don: Ro u
tled ge, p. 165185.
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регио на у ко ме се на ла зи, по ве ћа ње вред но сти услу га и 
про из во да ко ји се у да том ре ги о ну ства ра ју, по ве ћа ње оби
ма про ме та у уго сти тељ ским објек ти ма, тр го ви на ма и за нат
ским радњама. 

Спо ме нич ки при ход је ре гу ла тор оби ма ко ри шће ња спо ме
ни ка. Не по крет но кул тур но до бро је огра ни чен ре сурс. Не 
мо же се на но во про из ве сти, не мо же се ко пи ра ти а сва ка ин
тер вен ци ја (па чак и нај струч ни је из ве де на) ума њу је вред
ност спо ме ни ка као до ку мен та јер бри ше део ње го ве до ку
мен тар но сти. Обим екс пло а та ци је спо ме ни ка је огра ни чен, 
не мо же се бес ко нач но ра би ти ка ко у по гле ду по се ти ла ца 
ко ји га по хо де та ко и у по гле ду фо то гра фи ја или зна ка. Пре
те ра ни број по се ти ла ца мо же да про у зро ку је оште ће ње по
до ва, зи до ва или про ме ну ми кро кли ме што као по сле ди цу 
мо же опет до ве сти до оште ће ња спо ме ни ка. 

3.2. Де фи ни са ње на чи на по на ша ња ко ри сни ка  
про сто ра око спо ме ни ка

У бли жој и да љој око ли ни спо ме ни ка се мо ра де фи ни са
ти по се бан ре жим ко ри шће ња про сто ра ка ко би се из бе гли 
ути ца ји на ме ха нич ке про це се у спо ме ни ку и на ви зу ел но 
за га ђе ње ка ко се не би ума њи ле вред но сти спо ме ни ка. Не у
рав но те же на екс пло а та ци ја објек та, сли ке или зна ка, до во
ди до ње го ве де гра да ци је и сма ње ња вред но сти. Одр жа ва ње 
пра вил ног од но са из ме ђу по тра жње на тр жи шту и по ну де 
ра зно род них об ли ка спо ме ни ка мо ра би ти у скла ду са зах те
ви ма ста ра ња до брог до ма ћи на (да се не пре ма ши обим по
ну де у од но су на по тра жњу ни ти да се ну ди ма ње не го што 
то тр жи ште мо же да ап сор бу је). 

3.3. Ула га ња у обје кат и око ли ну 

Спо ме нич ки при ход ди рект но за ви си од оби ма и ква ли те
та ула га ња у ар хи тек тон ски спо ме ник, ин фра струк ту ру и 
непо сред ну око ли ну. 

Ула га ња у спо ме ник: ис тра жи ва ње, ар хе о ло шке ра до ве, гра
ђе вин ске ра до ве, ре кон струк ци ју и ре ста у ра ци ју свих са
став них де ло ва објек та, уре ђе ње пар те ра, уре ђе ње око ли не, 
фи нан си ра ње ур ба ни стич ке до ку мен та ци је, ин фра струк
ту ра у по гле ду во до во да, ка на ли за ци је, елек тро ин ста ла ци
ја, са о бра ћај не мре же, ту ри стич ких обје ка та у не по сред ној 
око ли ни и та ко да ље. 

Ула га ња у ин фра струк ту ру: Ко ли ко је спо ме ник при сту па
чан по тро ша чи ма у ма те ри јал ном (са о бра ћај ном и фи зич
ком) и не ма те ри јал ном сми слу (ин фор ма циј ски, про па ганд
но, обра зов но, кул ту ро ло шки итд.) да је ме ру ин те гра ци је 
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спо ме ни ка у тр жи ште. Ло ше ин те гри сан спо ме ник на тр жи
шту, без об зи ра на ње го ву дра го це ност, ва жност или вр хун
ску об но ву, не ће да ти до бре ре зул та те. Са дру ге стра не, обје
кат ко ји ни је ква ли тет но об ра ђен и пра вил но пре зен то ван на 
тр жи шту не ће да ти по треб не ре зул та те. 

Ула га ња у око ли ну спо ме ни ка: Око ли на у ко јој се спо ме ник 
на ла зи мо же се по де ли ти у две гру пе: не ма те ри јал на око ли
на (да ли је око ли на већ брен ди ра на, ре кла ми ра на, пу бли
ко ва на, уло же на сред ства и рад у ства ра ње име на, пре по
зна тљи во сти, на уч не и ту ри стич ке ис тра же но сти) и ма те ри
јал на око ли на (да ли је ин ве сти ра но у план ску ре гу ла ти ву, 
уре ђе ње око ли не, ква ли тет са о бра ћај ни ца, ква ли тет ин фра
струк ту ре итд.). 

3.4. Сло же ност де фи ни са ња зо не ути ца ја

Ло ше ста ње не ког спо ме ни ка или ње го ва ло ша об но ва уни
шта ва мно га по зи тив на до стиг ну ћа не ма те ри јал не и ма те
ри јал не ње го ве око ли не. Сви су ко ри сни ци про сто ра ме ђу
соб но су по ве за ни од но сно не по сто ји ак ци ја ко ја не иза зи ва 
ре ак ци ју. 

Спо ме ни ци ко ји при вла че ве ли ки број по се ти ла ца тра же 
ква ли тет ну са о бра ћај ну мре жу ра ди при сту па. Што је зна
чај спо ме ни ка ве ћи и зо на ње го ве при влач но сти ве ћа то се 
по треб на са о бра ћај на мре жа усло жња ва, у исто вре ме се 
усло жња ва ју слу жбе ко је оп слу жу ју спо ме ник и по ве ћа ва 
по треб ни сте пен њи хо ве струч не спре ме. 

Уса мље ни спо ме ни ци та ко ђе тра же ин ве сти ци је за из град
њу са о бра ћај не мре же ко јом се њи ма при сту па. Уко ли ко је 
мо гу ће, ра ци о нал но је ства ра ти гру пе спо ме ни ка ко ји се 
пре зен ти ра ју и на сту па ју за јед но на тр жи шту. Тро шко ви ге
не ри са ња ту ри стич ког са о бра ћа ја се де ле на ви ше спо ме ни
ка али и ула га ња у ин фра струк ту ру, ко ја по бољ ша ва ква ли
тет спо ме ни ка, се та ко ђе де ле. 

3.5. Це на по тро шње и рас по де ла тро шко ва

Це на по тро шње не ког спо ме ни ка за ви си од на чи на екс
пло а та ци је и ње го вог те ку ћег одр жа ва ња. Спо ме ни ци ко ји 
ни су на рас по ла га њу ту ри сти ма има ју по тре бу за те ку ћим 
одржава њем и над зо ром. 

Рас по де ла тро шко ва и при хо да то ком екс пло а та ци је спо
ме ни ка за ви си од ула га ња по је ди нач них уче сни ка и мо же 
при па сти вла сни ку, за куп цу или др жа ви, од но сно, прав ном 
или фи зич ком ли цу. Ко ја је це на по тро шње спо ме ни ка, уко
ли ко се ко ри сти за ту ри стич ке по се те, за ви си од прет ход них 
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ула га ња ко ја су мо ра ла би ти спро ве де на на објек ту, ши рој и 
ужој ло ка ци ји. 

По ред ула га ња у обје кат и ин фра струк ту ру по треб на је ор га
ни за ци ја љу ди ко ја уре ђу је спо ме ник, чу ва га, да је по треб не 
ин фор ма ци је, при пре ма и штам па ма те ри јал, еми ту је про
па ганд не по ру ке а све са ци љем да се одр жи или уве ћа број 
ко ри сни ка спо ме ни ка при че му се ја вља ју тро шко ви. По ред 
на ве де ног бит но је да ли је спо ме ник у по чет ку сво га при
вре ђи ва ња и тек осва ја тр жи ште или спо ме ник има из ве стан 
обим пу бли ци те та од но сно на сле ђе них по се ти ла ца. 

3.6. Ка па ци тет спо ме ни ка и кон тро ла  
по тро шње спо ме ни ка 

Мак си мал ни број по се ти ла ца ко ји мо же да при ми спо ме ник 
је по да так ко ја се мо ра мул ти ди сци пли нар но од ре ди ти. Број 
по се ти ла ца ути че на по тро шњу спо ме ни ка, ка ко фи зич ку 
кроз ха ба ње ста за и по до ва, до евен ту ал не пре ве ли ке до
ступ но сти у јав но сти и ме ди ји ма. Ве ли ки број спо ме ни ка је 
укљу чен у вер ски жи вот и по се ти о ци ко ји при сту па ју у ње га 
као вер ски обје кат не мо гу би ти из јед на че ни као ту ри сти ко
ји ма је ту ри зам или са зна ње пре вас ход ни циљ. Ти ме се мо ра 
ко ри го ва ти број по се ти ла ца ко ји мо гу да ко ри сте спо ме ник. 

По сто ји мо гућ ност да онај ко ји упра вља спо ме ни ком све сно 
по ве ћа до ступ ност спо ме ни ка ка ко би оства рио ве ћи до хо
дак. Сто га сте пен ри зи ка мо ра би ти пе ри о дич но оце њи ван 
од стра не те ла ко је фор ми ра др жа ва или ло кал на за јед ни ца 
без об зи ра на то да ли спо ме ник ра би при ват ник или држа ва. 
Пра ви ла екс пло а та ци је спо ме ни ка мо ра ју се зна ти на по чет
ку по сла и мо ра ју би ти јав на ка ко би се про ве ри ле све од
ред ни це и ис по што ва ло де мо крат ско на че ло. Та пра ви ла би 
тре ба ло да се са сто је од уни вер зал ног де ла и спе ци јал них 
од ред ни ца ко је ва ри ра ју од спо ме ни ка до спо ме ни ка. 

4. Зaкључак

Спо ме ни ци кул тур не ба шти не пред ста вља ју је дин стве не и 
не по но вљи ве до ку мен те про шло сти. Не по сто ји мо гућ ност 
да се на но во про из ве ду или ре про ду ку ју а да са чу ва ју сво ју 
до ку мен тар ну вред ност. Ме наџ мент спо ме ни ка зна чај но се 
раз ли ку је од упра вља ња у дру гим обла сти ма кул ту ре. По
шту ју ћи на че ло ети ке, у окви ру ве ли ког бро ја вред но сти 
ко је по се ду је спо ме ник, мо гу се из дво ји ти следеће осо би не 
ко ри сне за тр жи ште: Је дин стве ност, До ку мен та ци ја о ма
те ри ја лу, гра ди тељ ској тех ни ци, кон струк ци ји и ор га ни за
ци ји – об ли ко ва њу, Не на док на ди вост, Исто риј ска вред ност, 
Спон та на ко ме мо ра тив на вред ност, На мер на ко ме мо ративна 
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вред ност, Упо треб на вред ност, Умет нич ка вред ност, Но ви
тет на вред ност, Ре ла тив на умет нич ка вред ност. 

Спо ме нич ки при ход претдста вља вид на кна де вла сни ку, за
куп цу или ула га чу за ула га ња ко ја је из вр шио ка ко би не по
крет но кул тур но до бро до вео у ста ње да бу де при ка за но јав
но сти, од но сно пар ти ци пи ра на тр жи шту. Спо ме ник мо же 
до хо до ва ти ди рект но кроз ула зни це и тр го ви ну ма те ри ја ли
ма на ли цу ме ста и ин ди рект но та ко што по ве ћа ва до хо дак 
оста лим де лат но сти ма у ре фе рент ној око ли ни. 

Ула га ња се мо гу вр ши ти на гра ђе ви ни објек та, на не по сред
ној око ли ни – пар це ли спо ме ни ка, на бли жој око ли ни спо
ме ни ка, на ши рој око ли ни спо ме ни ка и на ни воу ре ги о на 
или др жа ве. Сва на ве де на ула га ња се ди фе рен ци ра ју пре
ма свом вла сни ку. На осно ву на ве де них ула га ња дру штво/
правно/фи зич ко ли це сти чу од ре ђе на пра ва то ком екс пло а
та ци је спо ме ни ка. Це на екс пло а та ци је спо ме ни ка је сло же
на и са сто ји се од основ ног пра ва вла сни ка над не крет ни
ном, ди рект них ула га ња у обје кат и ула га ња у тро шко ве ра
да ко ји ма се спо ме ник упо до бља ва да мо же да пар ти ци пи ра 
на тр жи шту. 

Спо ме нич ки при ход ди рект но за ви си од: вла сни штва над 
објек том, ула га ња у спо ме ник и ин фра струк ту ру ко ја га 
окру жу је, ула га ња у обје кат, ис тра жи ва ње, ар хе о ло шке ра
до ве, гра ђе вин ске ра до ве, ре кон струк ци ју и ре ста у ра ци ју 
свих са став них де ло ва објек та, уре ђе ње пар те ра, уре ђе ње 
око ли не, фи нан си ра ње ур ба ни стич ке до ку мен та ци је, ин
фра струк ту ре (во до вод, ка на ли за ци ја, елек тро ин ста ла ци је, 
са о бра ћај на мре жа), ту ри стич ких обје ка та итд.

Око ли на у ко јој се спо ме ник на ла зи мо же се гру пи са ти у: 
не ма те ри јал на око ли на (да ли је око ли на већ брен ди ра на, 
ре кла ми ра на, пу бли ко ва на, уло же на сред ства и рад у ства ра
ње име на, пре по зна тљи во сти, на уч не и ту ри стич ке ис тра же
но сти) и ма те ри јал на око ли на (да ли је ин ве сти ра но у план
ску ре гу ла ти ву, уре ђе ње око ли не, ква ли тет са о бра ћај ни ца, 
ква ли тет ин фра струк ту ре итд.). 

Ра ци о нал но је ства ра ти гру пе спо ме ни ка ко ји се пре зен ту ју 
за јед но чи ме се тро шко ви ге не ри са ња ту ри стич ког са о бра
ћа ја и ула га ња у ин фра струк ту ру де ле на ви ше спо ме ни ка. 
Рас по де ла тро шко ва и при хо да то ком екс пло а та ци је спо ме
ни ка за ви си од ула га ња по је ди нач них уче сни ка и мо же при
па сти вла сни ку, за куп цу или др жа ви.
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ANNUITY FROM ARCHITECTURAL MONUMENTS: 
FUNDAMENTALS, CHARACTERISTICS, POTENTIAL

Abstract

Research, restoration and maintenance of immovable cultural heritage 
requires funding. Before proposing a new way of funding that is in 
accordance with society possibilities and market principles, all the 
problems, field situations and needs should be professionally assessed. 
Monument annuity represents a way of including the immovable 
cultural heritage into economic domain. If based on professional 
principles, this would not represent an attack, a denial or  profanation 
of heritage but could be the first step in regulation of the monumental 
potential of a territory. Monumental annuity provides sustainable 
monument management, defines maximum number of monument 
users, restricts monument exploitation, encourages proper attitude 
towards the monument, stimulates income, balances expenses, provides 
incentive for further exploration, provides funds needed for research 
and maintenance etc. During research, we used the theoretical and 
practical experiences of countries that have introduced payment of 

monument annuity.

Keywords: monument annuity, cultural monuments, cultural heritage, 
sustainable management
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