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СА ЖЕ ТАК: Ма сов на из град ња за дру жних до мо ва кра јем Дру гог свет-
ског ра та, на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, пред ста вља ла је пр ви ко рак у 
оп штем со ци ја ли стич ком пре о бра жа ју се ла. Kао но си о ци дру штве ног и 
кул тур ног жи во та на се лу, за дру жни до мо ви за у зи ма ли су цен трал не по-
зи ци је у на се љу. Чи не ћи у су шти ни пр ве ви ше на мен ске гра ђе ви не, од раз 
њи хо ве ар хи тек ту ре ре пре зен то вао је вред но сти со ци ја ли стич ке иде о ло-
ги је ко ју је тре ба ло сле ди ти у на ред ном пе ри о ду. Kасније пре ва зи ла же ње 
со ци ја ли стич ких вред но сти до при не ло је схва та њу да тре ба од ба ци ти 
прин ци пе со ци ја ли стич ког мо де ла план ског уре ђе ња се о ских на се ља чи-
ме је на сле ђе ове епо хе, без об зи ра на ње гов до при нос, пре пу ште но про-
па да њу. За дру жни до мо ви пред ста вља ли су око сни цу план ског уре ђе ња 
се о ских на се ља, при па да ју ћи прак си сти хиј ске ур ба ни за ци је се ла. Ве ли ки 
број из гра ђе них до мо ва ши ром не ка да шњих ју го сло вен ских ре пу бли ка 
да нас пред ста вља сво је вр стан иза зов у сми слу њи хо вог ста вља ња у функ-
ци ју. Ис тра жи ва ње из тог раз ло га има за циљ ис пи ти ва ње мо гућ но сти 
њи хо ве евен ту ал не пре на ме не и укљу чи ва ње у са вре ме не то ко ве дру штва.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: за дру жни до мо ви, за дру гар ство, со ци ја ли стич ко 
се ло, ре ви та ли за ци ја, ру рал ни ту ри зам

УВОД

Уру ша ва њем со ци ја ли стич ког дру штве ног уре ђе ња у бив шој Ју го-
сла ви ји уло га за дру жних до мо ва на се лу све ви ше је гу би ла на зна ча ју. 
Пе ри од тран зи ци је у Ср би ји на кон 2000. го ди не ини ци рао је ла ви ну про-



948

ме на у до ме ну дру штве них од но са. Ма те ри јал не и не ма те ри јал не со ци-
ја ли стич ке вред но сти и еле мен ти не ка да шњег дру штве ног си сте ма без-
у слов но и не кри тич ки су од ба ци ва ни као де ка дент но на сле ђе со ци ја ли зма. 

Си но ним иде о ло шко-по ли тич ког де ло ва ња Kомунистичке пар ти је 
Ју го сла ви је на се лу, у до ме ну ар хи тек ту ре, пред ста вља ли су за дру жни до-
мо ви. Со ци ја ли стич ки пре о бра жај се ла до сти гао је сво ју крај њу тач ку, а 
за дру жни до мо ви као гра ђе ви не ко је су би ле у функ ци ји тог пре о бра жа ја 
да нас су ру и не, на пу ште не и пре пу ште не про па да њу. Та квој си ту а ци ји 
сва ка ко иде у при лог и про па да ње зе мљо рад нич ких се о ских за дру га ко је 
су па ра лел но с дез ин те гра ци јом ју го сло вен ске иде о ло ги је све сно пре пу-
шта не про па да њу, иа ко да нас у све ту, што се ви ди на при ме ру раз ви је ни јих 
зе ма ља, још увек пред ста вља ју иде ал ну ор га ни за ци о ну фор му ра да на 
се лу. Ускла ђе ну, на рав но, са са вре ме ним по тре ба ма и на чи ном жи во та.

Пред мет ис тра жи ва ња пред ста вља мо гућ ност пре на ме не за дру жних 
до мо ва у скла ду са са вре ме ним по тре ба ма дру штва и ло кал ног кон тек ста, 
по ла зе ћи од прет по став ке да ове гра ђе ви не мо гу и да нас за у зи ма ти ва жну 
уло гу у сва ко днев ном жи во ту на се лу, с тим што она не мо ра би ти ви ше 
у тој ме ри ве за на за по љо при вред ну де лат ност. Из у зев ко мер ци јал них 
са др жа ја ва жну уло гу мо гу од и гра ти у раз во ју се о ског ту ри зма или као 
не ки об лик уста но ве обра зов ног ка рак те ра. Пре на ме ном за дру жних до-
мо ва мо же се ин ди рект но ути ца ти на по бољ ша ње усло ва жи во та на се лу, 
ко ја се мо же кре та ти у окви ру кул тур ног или не ког дру гог раз во ја.

Ис тра жи ва ње ни је де фи ни са но у ци љу ре пре зен то ва ња кон крет них 
на чи на за шти те и ре ви та ли за ци је. Оно се од но си пр вен стве но на ука зи-
ва ње да ве ли ки број ових гра ђе ви на про па да, иа ко још увек као гра ђе ви-
не мо гу би ти од зна ча ја за се ло. Иде ја ра да је ука зи ва ње на фе но мен ових 
гра ђе ви на у са вре ме ном дру штву.

Дру штве но-кул тур на уло га за дру жних до мо ва да нас је „осло бо ђе на” 
иде о ло шких пре тен зи ја и као та ква мо же по при ми ти обри се дру га чи је 
про грам ске струк ту ре. У при лог про ве ри те зе јед ним де лом ће се ана ли-
зи ра ти уло га за дру жних до мо ва у из вор ном, со ци ја ли стич ком, кон тек сту 
чи ме би се са гле дао њи хов зна чај у раз во ју се ла у да том пе ри о ду. Ре ле-
вант ност сту ди је де тер ми ни са на је чи ње ни цом да до мо ви кул ту ре ши ром 
не ка да шњих ју го сло вен ских ре пу бли ка до жи вља ва ју исту или слич ну 
суд би ну, чи ме се за пра во ука зу је на про блем одр жа ва ња ових обје ка та.

Ме то до ло ги ју ра да пред ста вља ана ли за са др жа ја на уч не и струч не 
ли те ра ту ре ве за не за из град њу за дру жних до мо ва и со ци ја ли стич ки пре-
о бра жај се о ских на се ља у по сле рат ном пе ри о ду. Ис пи ти ва ње мо гућ но сти 
ин те гри са ња но вих са др жа ја и пре на ме не про сто ра спро ве де но je сту ди-
јом слу ча ја ко ја до при но си от кри ва њу ре ал них па ра ме та ра и на чи на ко-
ји мо гу оправ да ти та ко не што. 

Циљ ра да је ука зи ва ње на ка па ци те те ко је по се ду ју ове гра ђе ви не, 
а ко је се не мо ра ју кре та ти у окви ру њи хо ве основ не на ме не. Но ви про-
грам ски зах те ви про ис ти чу из тре нут них по тре ба са вре ме ног на чи на 
жи во та, чи ме се ре пре зен ту је ши рок ди ја па зон мо гућ но сти ре кон стру и-
са ња. Ис тра жи ва њем се не ре ша ва пи та ње одр жа ва ња ових гра ђе ви на у 



949

бу квал ном сми слу, не го се ука зу је на не ке но ве мо де ле раз во ја дру штве-
них и еко ном ских чи ни ла ца, ди рект но се од но се ћи на ква ли тет жи во та 
у се о ским на се љи ма.

СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ ПРЕ О БРА ЖАЈ СЕ ЛА  
У ОКВИ РУ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКОГ КУЛ ТУР НОГ ПРО СТО РА

Ју го сло вен ски кул тур ни про стор пред ста вљао је те ри то ри јал но за-
ми шљен кон цепт, ко ји је де фи ни сао за јед нич ке окви ре раз во ја ју го сло-
вен ске умет но сти и ар хи тек ту ре [De ne gri 1991]. Ви ше на ци о нал на и мул-
ти кул тур на ју го сло вен ска за јед ни ца за хва љу ју ћи је дин стве ном из ра зу 
раз ви ја ла се та ко да се на сле ђе јед ног на ро да не учи ни до ми нант ни јим у 
од но су на оста ле. На про тив, ре ги о нал не кул тур не и дру ге ка рак те ри сти-
ке би ле су по жељ не, али са мо у функ ци ји раз во ја за јед нич ке ју го сло вен-
ске иде о ло ги је ру ко во ђе не со ци ја ли стич ком док три ном. 

Со ци ја ли стич ки пре о бра жај се ла у Фе де ра тив ној На род ној Ре пу бли-
ци Ју го сла ви ји по сле Дру гог свет ског ра та сле дио је со вјет ски мо дел 
раз во ја и за по чео је аграр ном ре фор мом и фо р ми ра њем зе мљо рад нич ких 
се љач ких за дру га. За кон о аграр ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји из ме ђу оста лог 
пред ви ђао је кон фи ско ва ње имо ви не бо га тим по је дин ци ма с ци љем рав-
но мер не пре ра спо де ле об ра ди вих по вр ши на ши ро ким на род ним ма са ма. 

При сил но од у зи ма на зе мља до де љи ва на је си ро ма шни јим се ља ци ма 
и бе зе мља ши ма што је до при не ло ма сов ним де мо граф ским по ме ра њи ма 
и ко ло ни за ци ји се ла. У на сто ја њи ма ова кве по ли ти ке со ци ја ли стич ког 
пре о бра жа ја се ла Kомунистичка пар ти ја Ју го сла ви је про ши ри ва ла је свој 
ути цај на ру рал на под руч ја. Си ро ма шни и сред њи ре до ви се о ског ста-
нов ни штва, ко ји су би ли нај број ни ји, за до вољ ни чи ње ни цом што су до-
би ли зе мљу, по ста ју по бор ни ци ја ча ња со ци ја ли стич ке по ли ти ке на се лу.

Со ци ја ли стич ки при вред ни раз вој за сни вао се, пре ма ми шље њу Бо-
ри са Kидрича, упра во на кон фи ско ва њу имо ви не. Сма тра ло се да уна-
пре ђе ње по љо при вре де и еко ном ско-кул тур ни пре о бра жај се ла ни су мо-
гу ћи до кле год по сто је ве ли ка га здин ства. Она су сма тра на еле мен ти ма 
мо но по ли ста и на сле ђем ка пи та ли стич ких од но са ко ји у на че лу пред ста-
вља ју су шту су прот ност со ци ја ли стич ким вред но сти ма [Kidrič 1948].

Ре зо лу ци јом Дру гог пле ну ма ЦK KПЈ уста но вљен је зна чај за дру га 
у по гле ду оста ва ри ва ња же ље ног со ци ја ли стич ког пре о бра жа ја се ла. 
Ши ре ње за дру гар ства ис пу ња ва ло је на тај на чин за дат ке Пар ти је ко ја 
је по ред еко ном ског спро во ди ла и кул тур но-по ли тич ки пре о бра жај се ла. 
За дру га р ство је у том сми слу чи ни ло иде а лан оквир за про мо ви са ње но-
вих дру штве них вред но сти. 

Зе мљо рад нич ке се о ске за дру ге сти ца јем окол но сти до би ле су уло гу 
цен трал них ин сти ту ци ја на се лу, об је ди ња ва ју ћи ра зно вр сне са др жа је. 
Kао ши ро ко рас про стра ње на при вред но-ор га ни за ци о на фор ма до зво ља-
ва ла је кон тро ли сан при вред ни раз вој и по ли тич ко обра зо ва ње се ља ка. 
Ре во лу ци о на р ни, у сми слу пла си ра ња со ци ја ли стич ке иде о ло ги је на се лу, 
с раз ло гом су на зва ни но си о ци со ци ја ли стич ког пре о бра жа ја се ла.
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Раз вој зе мљо рад нич ких за дру га, с дру ге стра не, ишао је у при лог 
еко ном ском ује ди ња ва њу усит ње них по се да, што је има ло за циљ по ди-
за ње ни воа по љо при вред ног раз во ја [Kojić 1950]. Об је ди ња ва ње се о ских 
до ма ћин ста ва до при не ло је ре ла тив ном по бољ ша њу жи вот них усло ва на 
се лу. Раз ме ном по љо при вред них про из во да у окви ру за дру га би ла је до-
ступ на ин ду стриј ска и ро ба ши ро ке по тр о шње. Та ква прак са, с да на шњег 
ста но ви штва, мо же се оце ни ти по зи тив ном.

Раз вој за дру га р ства био је и по сле ди ца ин тен зив не ин ду стри ја ли за-
ци је. Пе ти кон грес KПЈ је ус по ста вља ју ћи окви ре но ве со ци ја ли стич ке 
кул ту ре био усмерен упра во на раз вој за дру га р ства и из град њу за дру жног 
се ла. Иро нич но, али је тре ба ло обез бе ди ти до вољ не ко ли чи не хра не за 
рад нич ку кла су ко ја је до ла зи ла са се ла.

Ин ду стри ја ли за ци ја је у на че лу пред ста вља на као на чин по ди за ња 
по љо при вре де на ви ши тех нич ки ни во. Не по сто ја ње аде кват ног ала та за 
рад и ма ши на оне мо гу ћа ва ло је би ло ка кав на пре дак по љо при вред не 
про из вод ње. Ме ха ни за ци ја по љо при вре де спро во ђе на је осни ва њем трак-
тор ских и ма шин ских ста ни ца, ко је су има ле за циљ да ве ли ком бро ју 
се љач ких рад них за дру га да ју на рас по ла га ње по љо при вред не ма ши не 
ко је ће се ра ци о нал но ко ри сти ти. 

Фор ми ра ње зе мљо рад нич ких за дру га ини ци ра ло је из град њу за дру-
жних до мо ва. За дру жно се ло ни је по се до ва ло ар хи тек тон ско на сле ђе 
чи ме се ство ри ла мо гућ ност ус по ста вља ња но ве прак се по пи та њу из град-
ње – прак се ко ја је тре ба ла из не дри ти гра ђе ви не ко је ће ре пре зен то ва ти 
пре по род се ла и при хва та ње со ци ја ли стич ке иде о ло ги је. За хва љу ју ћи 
сво јој по зи ци ји у на се љу те гра ђе ви не су ка сни је по ста ле ре пер не тач ке 
у бу ду ћем раз во ју и уре ђе њу се о ских на се ља [Kojić i Si mo no vić 1975].

Ве ли ки до при нос ши ре њу со ци ја ли стич ке иде о ло ги је на се лу Пар-
ти ја је ду го ва ла упра во за дру га ма. Пар тиј ске ор га ни за ци је, ко је су има ле 
сво је кан це ла ри је у но во и згра ђе ним за дру жним до мо ви ма, не пре ста но 
су аги то ва ле за по ли ти ку KПЈ. Њи хо во ор ди ни ра ње ства ра ло је ути сак 
ве ће ва жно сти ус по ста вља ња пра вил не по ли тич ке ори јен та ци је не го 
раз во ја по љо при вре де.

Из град ња за дру жних до мо ва има ла је ва жну уло гу у со ци ја ли стич-
ком пре о бра жа ју се ла ко ји је под ра зу ме вао из ме ну до та да шњих еко ном-
ско-кул тур них обра за ца. На сто ја ња по ли ти ке KПЈ у том сми слу су би ла 
при бли же на се о ском ста нов ни штву. Kонкретна из град ња до мо ва ути ца ла 
је на ства ра ње при ви да не по сред не из град ње со ци ја ли зма у Ју го сла ви ји. 
По ди за ни су до бро вољ ним ра дом се ља ка, а као „злат но до ба” њи хо ве из-
град ње Шљу кић и Јан ко вић ис ти чу пе де се те и ше зде се те го ди не 20. ве ка 
[Шљукић и Јан ко вић 2015:197].

ЗА ДРУ ЖНИ ДО МО ВИ КАО НА СЛЕ ЂЕ  
СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ

Kултурни пре о бра жај се ла у ФНРЈ и Ср би ји по сле ра та ишао је у 
при лог ус по ста вља њу со ци ја ли стич ких вред но сти ме ђу се о ским ста нов-



951

ни штвом. Та кав од нос нај о чи глед ни ји је био у обла сти ар хи тек ту ре. У 
сво јим на сто ја њи ма осла њао се на еле мен те на сле ђа у оној ме ри ко ли ко 
је то од го ва ра ло иде о ло шко-по ли тич ком апа ра ту.

Фре де рик Џеј ми сон је ис ти цао да се ар хи тек ту ра и умет ност у окви-
ру то та ли тар них дру штве них си те ма пре во де у јед ну вр сту по ли тич ке 
прак се. Та кав прин цип у су шти ни раз ви ја свест код на ро да у прав цу ко ји 
од го ва ра си сте му, ус по ста вља ју ћи но ве окви ре дру штве них вред но сти 
[Ja me son 1985]. Де фи ни са ње но вих по сту ла та уво ђе њем тра ди ци ја ко је 
се на тај на чин фор ми ра ју за пра во до во ди до те мељ них струк тур них 
про ме на дру штва.

Ар хи тек ту ра као од раз дру штве но-кул тур ног раз во ја пра ти ла је 
раз вој не то ко ве ус по ста вља ња со ци ја ли стич ког дру штве ног уре ђе ња Ју-
го сла ви је. По се ду ју ћи ма те ри јал ни оквир пред ста вља ла је сред ство пу тем 
којег тре ба ре пре зен то ва ти но ве кул тур не вред но сти. Kао део оп штег 
кул тур ног раз во ја кре та ла се у до ме ну оп штег при вред ног, кул тур ног и 
по ли тич ког раз во ја у ФНРЈ, чи ме је по ли тич ка док три на има ла уло гу 
ко ор ди на то ра ње ног раз во ја.

До мо ви кул ту ре, од но сно за дру жни до мо ви, пред ста вља ју гра ђе ви-
не ко је су по сле ра та има ле уло гу но си о ца дру штве ног, еко ном ског и 
кул тур ног раз во ја на се лу. Гра ђе ни пре ма узо ру на со вјет ске кол хоз-до-
мо ве пред ста вља ли су пр ве ви ше на мен ске објек те на се лу. По ве за ност са 
Со вјет ским Са ве зом на дру штве но-по ли тич ком и кул тур ном ни воу ини-
ци ра ла је раз вој ју го сло вен ске ар хи тек ту ре у том пе ри о ду на ци о нал не 
по фор ми, со ци ја ли стич ке по са др жи ни [Bi li kin 1947].

Струк ту ру до мо ва де фи ни са ле су две це ли не. Пр ва је при па да ла 
са др жа ји ма при вред ног ка рак те ра ко ји су ишли у при лог раз во ју за дру-
ге, док је дру га би ла у функ ци ји про свет но-кул тур ног уз ди за ња. За дру-
жни ка рак тер обје ка та ути цао је на чи ње ни цу да у сво јој де фи ни ци ји 
ге не ри шу на зив за дру жни. Си нер ги ја свих са др жа ја до при но си ла је ства-
ра њу но ве тра ди ци је по пи та њу из град ње на се лу.

Ти по ло ги ја за дру жних до мо ва вр ше на је на осно ву ве ли чи не и еко-
ном ске сна ге на се ља за ко ја су пла ни ра ни. У од но су на те од ред ни це 
би ли су де фи ни са ни са др жа ји и њи хов ка па ци тет [Ma cu ra 1948]. Пр вен-
стве но се то ти ца ло уни вер зал не са ле ко ја је има ла кључ ну уло гу у да љој 
ар ти ку ла ци ји са др жа ја. У скла ду с тим по сто ја ло је осам ти по ва до мо ва, 
за сни ва них на ти по ло шкој по де ли се о ских на се ља, где су по ред оста лог 
по сто ја ли и та ко зва ни су пер ти по ви пред ви ђе ни за ве ћа на се ља.

Со ци ја ли стич ка са др жи на ових гра ђе ви на по себ но је на гла ша ва на. 
Глав ни раз лог би ла је тен ден ци ја ма сов ног кул тур но-по ли тич ког обра-
зо ва ња се о ског ста нов ни штва. У том тре нут ку би ло је нео п ход но при ка-
за ти и при бли жи ти вред но сти и спо соб ност со ци ја ли стич ког дру штва да 
се за у зме за про бле ме ре ша ва ња жи вот них пи та ња на се лу. На че ла со ци-
ја ли стич ке иде о ло ги је у пот пу но сти су чи ни ла не раз дво ји ви део ар хи-
тек тон ске прак се.

Kомпозиција за дру жних до мо ва би ла је ра зно ли ка. По сто ја ли су 
раз ли чи ти ти по ви осно ва [Krunić 1949]. Та ко ђе у за ви сно сти од по зи ци је 
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ко ју су за у зи ма ли у на се љу пла ни ра ни су као објек ти на углу, у ни зу или 
сло бод но сто је ћи. Та кав при ступ имао је за циљ да се за сва ку мо гу ћу 
си ту а ци ју пред ви ди спе ци фи чан тип гра ђе ви не ка ко би се су зио про стор 
про из вољ ног де ло ва ња.

Тре ба на по ме ну ти да ни су сви ти по ви ових гра ђе ви на под јед на ко 
из во ђе ни. Ода бир про је ка та ни је вр шен пре ма објек тив ним ар хи тек тон-
ским вред но сти ма не го на осно ву ин ди ви ду ал не до па дљи во сти пред став-
ни ци ма за дру жних ор га ни за ци ја и пар ти је. 

Не де фи ни са ње ја сних кри те ри ју ма за ода бир про јек та че сто је во ди ло 
у дру гу крај ност. То се нај ви ше ви ди у из во ђе њу, на при ме ру тех нич ких 
пре ди спо зи ци ја где по је ди ни објек ти ни су би ли при ме ре ни кон крет ним 
ло ка ци ја ма. У та квој кон сте ла ци ји од но са че сто су гра ђе ни за дру жни 
до мо ви чи ји је ка па ци тет био пре ди мен зи о ни сан. Мо жда је и то је дан од 
раз ло га њи хо вог про па да ња да нас. Из град ња пре ди мен зи о ни са них до-
мо ва у од но су на ве ли чи ну на се ља под ра зу ме ва ли су про па да ње јед ног 
по јед ног де ла, што је ка сни је ре зул то ва ло ге не рал ним ру и ни ра њем ком-
плет них гра ђе ви на ко је ни је имао ко да ко ри сти.

Узи ма ју ћи у об зир чи тав про цес од пла ни ра ња до из град ње, за дру-
жни до мо ви пред ста вља ју по зи ти ван при мер у сми слу план ског уре ђе ња 
се о ских на се ља. Не до ста так ма те ри јал них сред ста ва, у пе ри о ду у ко јем 
су гра ђе ни, ни је пред ста вљао про блем јер је Цен трал ни од бор На род ног 
фрон та до нео за кљу чак да на род тре ба соп стве ним сред стви ма и на до бро-
вољ ној ба зи до при не ти ре а ли за ци ји ове за ми сли. Ор га ни зо ва ње ма сов них 
рад них ак ци ја под сти ца ло је, с дру ге стра не, так ми чар ски дух ме ђу сео-
ским ста нов ни штвом до при но се ћи да се се ла ме ђу со бом так ми че ко је ће 
нај бр же из гра ди ти дом.

ПРЕ НА МЕ НА КАО НА ЧИН РЕ ВИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

За дру жни до мо ви су, као што је већ ре че но, има ли зна чај ну уло гу у 
по гле ду кул тур но-по ли тич ког де ло ва ња на се лу, што пред ста вља је дан 
од раз ло га њи хо вог про па да ња у ка сни јем пе ри о ду. Ор га ни зо ва њем раз-
ли чи тих кул тур них ма ни фе ста ци ја, при ред би, пре да ва ња и то ме слич но 
до при но си ли су ус по ста вља њу вред но сти со ци ја ли стич ке кул ту ре ме ђу 
се о ским ста нов ни штвом. Упр кос тим чи ње ни ца ма не тре ба за не ма ри ти 
њи хо ву уло гу у обра зо ва њу ста нов ни штва по сле ра та.

На пу шта њем со ци ја ли стич ке иде о ло ги је уло га за дру жних до мо ва 
је по ста ла обез вре ђе на. Да нас пред ста вља ју ис кљу чи во спо ме нич ко на-
сле ђе со ци ја ли стич ке кул ту ре. Ве ли ки број ових гра ђе ви на да нас про па-
да и пред ста вља ру и не ко је се на ла зе у цен три ма на се ља, што на ру ша ва 
без бед ност про сто ра око њих, али и ви зу ел но-естет ску сли ку на се ља 
(Сли ка 1). Ма ли број њих адап ти ран је с не ком свр хом, иа ко по се ду ју 
од ре ђе не мо гућ но сти за та ко не што.
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Сли ка 1. За дру жни дом у Те о чи ну (Оп шти на Гор њи Ми ла но вац)
Из вор: [Марјановић 2008]

Про па да ње за дру жних до мо ва та ко ђе тре ба по сма тра ти с аспек та 
про па да ња по љо при вре де и за дру га. То се углав ном од но си на по ли ти ку 
ко ја се спро во ди ла на се лу. Иа ко је и у пе ри о ду ин тен зив ног со ци ја ли-
стич ког раз во ја и ин ду стри ја ли за ци је по љо при вре да стаг ни ра ла, ка сни-
је је та тен ден ци ја по сред ством но во на ста лих дру штве но-еко ном ских 
де ша ва ња узе ла мно го ве ће раз ме ре. 

Те шка еко ном ска и при вред на си ту а ци ја 90-их го ди на у Ср би ји је 
прак тич но оне мо гу ћа ва ла раз вој по љо при вре де. За дру жни до мо ви вр ло 
че сто да ва ни су зе мљо рад нич ким за дру га ма на ко ри шће ње или ве ли ким 
по љо при вред ним ком би на ти ма да се о њи ма ста ра ју. Та ко је, на при мер, 
за дру жни дом у Те о чи ну у Оп шти ни Гор њи Ми ла но вац дат на ко ри шће ње 
ПИК „Та ко во” као ма га цин за скла ди ште ње по љо при вред них про из во да 
[Marjanović 2008]. Не мо гућ ност ула га ња у одр жа ва ње згра де до при не ло 
је чи ње ни ци да она пред ста вља ру и ну у на се љу да нас, ко ја осли ка ва и 
ста ње у оста лим се о ским на се љи ма уже Ср би је.

На кон при ва ти за ци је ПИK „Та ко во” ве ли ки број за дру жних до мо ва 
је вра ћен се ли ма [Todorović 2011]. Ме ђу тим, они се на ла зе у ве о ма ло шем 
ста њу и зах те ва ју ве ли ка фи нан сиј ска ула га ња. Ло кал не са мо у пра ве као 
ко ри сни ци до мо ва, ко ји су у вла сни штву др жа ве, ни су ма те ри јал но спо-
соб не да се укљу че у про блем об но ве ових обје ка та, чи ме се из го ди не у 
го ди ну на ста вља не га ти ван тренд по пи та њу њи хо вог про па да ња (Сли ка 
2 и 2a).
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Сли ка 2. За дру жни дом у Пра ња ни ма (Оп шти на Гор њи Ми ла но вац)
Из вор: [Todorović 2011]

Сли ка 2а. За дру жни дом – тип 1, ар хи тек те Ди ми три ја Ма рин ко ви ћа  
[Крунић 1948]

Ин си сти ра ње на раз во ју ру рал ног ту ри зма као ге не ра то ра раз во ја 
ру рал них под руч ја, с дру ге стра не, по след њих го ди на пред ста вља им пе-
ра тив ре ги о нал ног раз во ја. У еко ном ском по гле ду у но ви је вре ме на се лу 
се раз ви ја ју дру га чи ји си сте ми раз во ја. Је дан од њих сва ка ко пред ста вља 
раз вој и уна пре ђе ње се о ског ту ри зма [Митровић 2015].

Осам де се тих го ди на про шлог ве ка до ла зи до по ја ве но вог трен да. У 
све ту се при хва та иде ја да се од обје ка та кул ту ре у ру рал ним под руч ји-
ма мо же зна чај но при хо до ва ти [Шљукић и Јан ко вић 2015]. На ро чи то 
раз во јем не ког об ли ка ру рал ног ту ри зма ко ји омо гу ћа ва раз вој раз ли чи-
тих вр ста ак тив но сти у ру рал ним под руч ји ма.

За дру жни до мо ви у том сми слу мо гу пред ста вља ти ре пер ну тач ку 
бу ду ћег раз во ја на се ља. При мер за дру жног до ма у се лу До ња Бе ла Ре ка 
у Зла ти бор ском окру гу све до чи о мо гућ но сти пре на ме не ових гра ђе ви на 
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у ци љу ба вље ња ту ри змом. Адап ти ра њем по сто је ћег објек та и де ли мич-
ном над град њом за о кру же на је по ну да ко ри сни ци ма ко ји по ред сме шта-
ја до би ја ју мо гућ ност здра ве ис хра не у окви ру ре сто ра на до ма ће ку хи ње. 
За дру жни дом у кон крет но овом слу ча ју, пред ста вља јед ну сме штај ну 
це ли ну, при ла го ђе ну са др жа ји ма и ка па ци те ти ма по ну ди ло кал ног кон-
тек ста.

До би ја њем но ве уло ге у са вре ме ном кон тек сту по ред објек тив ног 
спре ча ва ња њи хо вог да љег про па да ња, ства ра се мо гућ ност ус по ста вља-
ња но ве еко ном ске осно ве. Под ре ђе ност ту ри зму ви ше не пред ста вља 

Сли ка 3. Си ту а ци ја задруж ног до ма у Бе лом По то ку (Бе о град)
Идеј но ре ше ње ар хи тек те Алек сан дра Ви де но ви ћа

ЛЕГЕНДА: 1) Пословно-трговачко крило Дома културе; 2) Велика сала Дома културе – сада 
магацин; 3) Улаз у вртић – група на спрату; 4) Улаз у вртић – група у приземљу; 5) Економ-
ски улаз у прихватну кухињу вртића; 6) Излаз у двориште из приземља вртића; 7) Постојеће 
АБ степениште (силаз из вртића у двориште); 8) Постојећи АБ плато – чуварска кућица; 9) 
Постојећи АБ плато – улаз у велику салу; 10) Постојећи баштенски објекат; 11) Постојећи 
отворени продајни простор; 12) Поставља се капија на економском прилазу дворишту; 13) 
Простор за обнову спортских терена (није предмет пројекта); 14) Трибине се обнављају у 
претходној дужини (није предмет пројекта); 15) Постојећи појас зеленила (предлаже се 
сађење нових садница); 16) Слободне површине на располагању МЗ; 17) Могућ приступ 
слободном простору (под 16); 18) Kолски интерни економски приступ; 19) Манипулативни 
простор – окретница; 20) Појас зеленила са клупама уз објекат; 21) Простор за игру деце са 
мобилијаром; 22) Монтажно – демонтажна дрвена ограда.
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по ку шај да се под руч ја уве ду у са вре ме не то ко ве већ се у окви ру ње га мо же 
оства ри ти зна чај на ма те ри јал на си гур ност ста нов ни штва ко је на се ља ва 
ру рал на под руч ја. Уло га ре ци пи јен та у про це су уна пре ђе ња и ре пре зен-
то ва ња ту ри стич ких по тен ци ја ла у том сми слу ни је ни ма ло за не мар љи ва.

У по гле ду ба вље ња ру рал ним ту ри змом за дру жни до мо ви не мо ра-
ју по се до ва ти ка рак тер сме штај них це ли на. На про тив, у до бр ом де лу 
мо гу за др жа ти из вор ну уло гу ко ја се ти че за дру ге, до пу њу ју ћи оста ле 
са др жа је ин фор ма ци о ним је ди ни ца ма ко је мо гу пру жа ти раз ли чи та оба-
ве ште ња по се ти о ци ма. До мо ви би ти ме до би ли уло гу ви зи тор ско-ин фор-
ма ци о них це ли на ко је слу же усме ра ва њу ту ри ста у од ре ђе ним прав ци ма.

Ши ри на пој ма ба вље ња раз ли чи тим ви до ви ма ту ри зма за пра во ини-
ци ра пре глед раз ли чи тих мо гућ но сти пре на ме не за дру жних до мо ва. С 
дру ге стра не, то би на не ки на чин ума њи ло не га тив не по сле ди це из град-
ње раз ли чи тих обје ка та ко ји су у функ ци ји про мо ви са ња се ла и тра ди-
ци о нал них вред но сти, а да при то ме сво јим об ли ков ним и естет ским 
ка рак те ри сти ка ма, упо тре бом гра ђе вин ског ма те ри ја ла од у да ра ју од ка-
рак те ри сти ка под руч ја на ко јем су гра ђе ни. 

Зло у по тре бом пре фик са „ет но” та кви објек ти у су шти ни ште те и на-
ру ша ва ју тра ди ци о нал ни пеј заж се о ских на се ља. На ста вак та кве прак се 
убу ду ће зна чило би пот пу но де гра ди ра ње на сле ђа се о ске кул ту ре, ко је 
ни је да не ма шта да по ка же. У том сми слу тре ба мак си мал но ис ко ри сти ти 
по сто је ће ка па ци те те.

Пре на ме на про сто ра за дру жних до мо ва мо же на не ки на чин и за др-
жа ти кул тур но-обра зов ни ка рак тер. Про стор но-функ ци о нал на ор га ни-
за ци ја ових гра ђе ви на, ако се из у зму ко мер ци јал ни са др жа ји, иде у при-
лог уво ђе њу и дру гих вр ста са др жа ја од дру штве ног зна ча ја. Про стор на 

Сли ка 4. По сто је ће и но во про јек то ва но ста ње за дру жног до ма у Бе лом По то ку 
(Бе о град) (с ле ва на де сно) 

Идеј но ре ше ње ар хи тек те Алек сан дра Ви де но ви ћа
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уре ђе ност сво јим про пор ци ја ма омо гу ћа ва ин те гри са ње ди вер гент них 
функ ци ја ми ни мал ним ре ду ко ва њем по сто је ћих про стор них еле ме на та. 
Та ква прак са на ро чи то је мо гу ћа у ве ћим се о ским на се љи ма или они ма 
ко ја да нас при па да ју град ским це ли на ма, пред ста вља ју ћи пе ри фе ри је 
ко је по се ду ју од ре ђе не по тен ци ја ле и пред но сти у по гле ду ква ли те та 
жи во та. Дом кул ту ре у МЗ Бе ли По ток у Бе о гра ду, ко ји при па да на сле ђу 
по да вал ских се ла, пред ста вља со ли дан при мер ре кон струк ци је и пре на-
ме не про сто ра (Сликe 3–5).

Идеј ним ре ше њем из вр ше на је адап та ци ја про сто ра до ма у де чи ји 
вр тић. Пред школ ска де ца сме ште на су у две гру пе, у при зе мљу и на спра-
ту, где су про сто ри за игру и бо ра вак де це (днев ни бо ра вак) по зи ци о ни ра-
ни у не ка да шњем цен трал ном хо лу објек та. Оста ли са др жа ји по пут со ба 
за спа ва ње с кре ве ти ма, кан це ла ри ја, ма ње ку хи ње, са ни тар ног чво ра и 
дру гих сер ви сних це ли на пла ни ра ни су по обо ду згра де, чи ме је про јек-
тант на сто јао да за до во љи од ре ђе не зах те ве у по гле ду без бед но сти и ис пу-
ње ња хи ги јен ско-са ни тар них усло ва. У овом слу ча ју дис по зи ци ја објек та 
на углу од го ва ра иде ји пре на ме не до ма у де чи ји вр тић јер ком по зи ци ја 
по сто је ћег објек та де фи ни ше уну тра шње дво ри ште као по се бан ам би јент. 
У окви ру дво ри шта је тим по во дом пре дви ђен про стор за игру де це и бо-
ра вак на отво ре ном.

Сли ка 5. За дру жни дом у Бе лом По то ку (Бе о град, 2011) 
Идеј но ре ше ње ар хи тек те Алек сан дра Ви де но ви ћа

Ис тра жи ва ње не ма за циљ ин ди ви ду ал ну оце ну про јек тант ских 
спо соб но сти, ни ти по ме ра ње гра ни ца ар хи тек тон ско-об ли ков них па ра-
ме та ра, већ ис кљу чи во ука зу је на флек си бил ност струк ту ре ових гра ђе-
ви на. У од но су на сво ју по зи ци ју, ка па ци тет и про грам ске са др жа је при-
ка за но је да до мо ви кул ту ре и за дру жни до мо ви на се лу мо гу ло ци ра ти 
сво ју по зи ци ју у са вре ме ном кон тек сту. Уко ли ко је то нео п ход но мо гу се 
пред ви де ти до град ње не ких де ло ва по сто је ћих обје ка та, с тим да се узме у 
об зир да као та кви не на ру ше по сто је ћи из глед. Та ко ђе не тре ба ис кљу чи-
ти мо гућ ност вра ћа ња при мар не на ме не ко ја се од но си ла на по љо при вре ду.
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Тренд оп ште ди ги та ли за ци је и на прет ка раз ли чи тих ви до ва тех но-
ло ги је, омо гу ћа ва да за дру жни до мо ви на се лу мо гу пре у зе ти на се бе 
уло гу кул тур но-еду ка тивних це ли на за мла де. Пи та ње жи во та мла ђе 
по пу ла ци је на се лу у сми слу кул тур ног уз ди за ња и аде кват ног ко ри шће-
ња сло бод ног вре ме на пред ста вља иза зов у са вре ме ном дру штву. 

У Хо лан ди ји по сто ји тренд из град ње мон та жних обје ка та ко ји су 
на ме ње ни упра во мла ђој по пу ла ци ји. Ау то ри јед ног ис тра жи ва ња су 
сма тра ли да ко ри шће ње сло бод ног вре ме на игра глав ну уло гу у фор ми-
ра њу иден ти те та мла дог чо ве ка. С об зи ром на то да у се о ским сре ди на ма 
Хо лан ди је не по сто је аде кват на ме ста оку пља ња за мла де јед но од ре ше-
ња би ла је из град ња при вре ме них и мон та жних обје ка та. То ме у при лог 
иде и стро га за кон ска ре гу ла ти ва ко ја оне мо гу ћа ва јед но став ну из град њу 
у ру рал ним сре ди на ма [Ha art sen and Strij ker 2011].

На осно ву хо ланд ског ис ку ства, при ме ра ра ди, за дру жни до мо ви у 
Ср би ји и дру гим не ка да шњим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма мо гу по ста-
ти еду ка тив не це ли не и про сто ри на ме ње ни упра во мла ђој по пу ла ци ји 
на се лу. У окви ру од ре ђе них ко мер ци јал них са др жа ја мо гу се ин те гри са ти 
ин тер нет цен три или ма ње ме ди ја те ке ко је би на не ки на чин за др жа ле 
прак су кул тур ног обра зо ва ња, са мо у да нашње вре ме без иде о ло шких 
пре тен зи ја.

Раз ви је ност и до ступ ност раз ли чи тих дру штве них ин сти ту ци ја ва-
жан је по ка за тељ сте пе на дру штве ног раз во ја од ре ђе ног на се ља [Стева-
новић 2008]. По сто ја ње од ре ђе них дру штве них ин сти ту ци ја на се лу у 
су шти ни до при но си по ве зи ва њу се о ских на се ља са са вре ме ним по тре-
ба ма дру штва. Од ре ђе на по ме ра ња у гло бал ном при вред ном и кул тур ном 
по гле ду тре ба ис ко ри сти ти у ци љу урав но те же ног раз во ја, а пр вен стве но 
за до во ља ва ња дру штве них, кул тур них и при вред них по тре ба ло кал ног 
ста нов ни штва.

ЗА КЉУ ЧАК

Ор га ни зо ва ње из град ње за дру жних до мо ва, њи хо ва ви ше го ди шња 
упо тре ба и по ло жај ко ји да нас за у зи ма ју ука зу ју на по сле ди це иде о ло-
шких пре тен зи ја ко је су ви ше ишле у при лог оства ри ва њу та да шњих 
по ли тич ких ци ље ва KП, не го што су ре ал но ути ца ли на еко ном ски пре-
по род се ла. Еко ном ска стаг на ци ја као по сле ди ца дез ин те гра ци је ју го сло-
вен ске иде о ло ги је и уво ђе ња у про цес тран зи ци је ути ца ла је, из ме ђу 
оста лог, на уру ша ва ње по љо при вре де и за дру га чи ме је до дат но обе сми-
шље на уло га ових гра ђе ви на.

Ре ле вант ност за дру жних до мо ва, по сма тра но са са вре ме не исто риј-
ско-по ли тич ке дис тан це, оста ла је трај но де тер ми ни са на у свом из вор ном 
кон тек сту. Ор га ни зо ва ње рад них ак ци ја омла ди не и ло кал ног се о ског 
ста нов ни штва до при но си ло је по ди за њу све сти код на ро да о зна ча ју за-
јед нич ке бор бе и из град ње со ци ја ли стич ког дру штва. Ма сов на из град ња 
ових гра ђе ви на у окви ру рад них ак ци ја има ла је ве ћи зна чај не го ка сни-
је ко ри шће ње ње них са др жа ја.
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Ве ли ки број задружних до мо ва ко ји по се ду је ве ћи на се о ских на се ља 
у Ср би ји и дру гим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма ука зу је на по зи ци ју ко ји 
мо гу за у зе ти о са вре ме ном раз во ју се ла, пр вен стве но у еко ном ском по-
гле ду. За не ма ри ва ње те чи ње ни це би у су прот ном во ди ло ка но вим и ве ћим 
ма те ри јал ним ула га њи ма ко ја као та ква оста ју не до сти жна ло кал ним за-
јед ни ца ма. Но ви раз вој ни усло ви се о ских под руч ја тре ба ју, ко ли ко је то 
мо гу ће, ко ри сти ти по сто је ће по тен ци ја ле у сми слу из гра ђе них обје ка та 
јер по ред од ре ђе них иде о ло шких од ред ни ца они по се ду ју ква ли тет но 
оформ ље не про стор не це ли не и ам би јен те ко је не тре ба тек та ко пре пу-
сти ти про па да њу.

Ге не ри са ње раз ли чи тих мо гућ но сти њи хо ве пре на ме не за пра во је 
по сле ди ца по тре ба ин те гри са ња број них функ ци ја у се о ска на се ља. Не-
по сто ја ње тих функ ци ја зна чи за о ста ја ње се ла у сми слу за до во ље ња основ-
них дру штве но-кул тур них по тре ба, што им пли ци ра ми гра ци о не про це-
се ко ји трај но или де ли мич но ме ња ју де мо граф ску струк ту ру на се ља. У 
том сми слу при ли ком уво ђе ња но вих са др жа ја у на се ља, до мо ве тре ба 
по сма тра ти као по тен ци јал не ви ше на мен ске про сто ре ко ји мо гу од го во-
ри ти раз ли чи тим на ме на ма.
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SUM MARY: Mass con struc tion of co o pe ra ti ve ho mes in the ter ri tory of ex-Yugo-
sla via at the end of the WWII re pre sen ted a first step in the ge ne ral so ci a list tran sfor ma-
tion of vil la ges. As the en gi nes of so cial and cul tu ral li fe in ru ral re gi ons, the se fa ci li ti es 
we re si tu a ted in cen tral lo ca ti ons in set tle ments. The se we re the first mul ti-pur po se bu-
il dings, and the ir ar chi tec tu re re flec ted the va lu es of so ci a list ide o logy that was sup po sed 
to be adop ted in the fol lo wing pe riod. La ter, when the se va lu es be ca me ob so le te, it was 
con si de red that all prin ci ples of the so ci a list mo del of plan ned or ga ni za tion of ru ral set-
tle ments sho uld be re jec ted, thus let ting the he ri ta ge of this pe riod of ti me, re gar dless of 
its con tri bu tion, fall in to dis re pa ir. Co o pe ra ti ve ho mes re pre sen ted the lin chpin of the 
plan ned or ga ni za tion of ru ral set tle ments, be lon ging to the prac ti ce of fast and rec kless 
ur ba ni za tion of vil la ges. A lar ge num ber of the se bu il dings bu ilt thro ug ho ut ex-Yugo slav 
re pu blics to day re pre sent a spe ci fic chal len ge from the aspect of the ir re pur po sing. This 
re se arch pa per, hen ce, aims to re vi ew the op ti ons for the ir po ten tial re de ployment and 
in clu sion in mo dern so cial trends. 
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