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Поштовани колегинице и колеге,

Друштво архитеката Ниша, ове 2001.године, жели 
да обележи четрдесетогодишњицу од оснивања 
Друштва (као и 110 година од оснивања Српског 

удружења инжињера и архитеката града Ниша, 75 
година од обнављања истог Друштва у Краљевини 
Југославији).

Управни одбор је одлучио да се овогодишња 
редовна Скупштина одржи 08.06.2001.године у сали 
Универзитета и да први део Скупштине буде свечана 
седница, на којој ћемо се на прикладан начин, неки 
чланови подсетити а млађи упознати са радом нашег 
Друштва у протеклих четрдесет година.

Иницијативу, да се на било који начин помене или 
обележи четрдесетогодишњи рад Друштва, дао је наш 
уважени колега Миодраг Мима Живковић и истовремено 
понудио помоћ у организовању активности поводом 
овог значајног јубилеја. У том смислу, позивам и све 
остале колеге да помогну, тако што ће из својих личних 
архива, Управном одбору доставити оригинална 
документа или фотокопије истих, која документују рад 
Друштва у протеклом периоду.

Овим поводом сакупљена документација омогућила 
би нам да оснујемо архиву Друштва и помогла би 
нам да, за дан Скупштине, организујемо, у холу 
Универзитета, изложбу на којој би изложили важна 
документа и интересантне фотографије.

Користим прилику да вас подсетим и позовем на 
састанке Управног одбора, који се одржавају сваког 
четвртка, са почетком у 20 00 у просторијама ДИТ-а.

Арх. Драгослав Вучковић, председник

ПОЗИВАМО ЧЛАНОВЕ ДАН-а
ДА ДОСТАВЕ

ПО ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ
(ФОРМАТ КАО ЗА ЛИЧНУ КАРТУ)

РАДИ ПРИПРЕМАЊА
ЧЛАНСКИХ КАРАТА

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!
ДАЈТЕ СВОЈ ДОПРИНОС 

АРХИТЕКТУРИ ПРЕКО ДАН-а!

ДРУШТВО АРХИТЕКАТА НИША ЈЕ КРОЗ СВОЈ 
ПРОГРАМ РАДА ЗАЦРТАЛО НИЗ ВРЛО 
ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ. ПРОГРАМ ЈЕ У 

МНОГИМ КЉУЧНИМ ТАЧКАМА И РЕАЛИЗОВАН. 
МЕЂУТИМ КОМПЛЕКСНОСТ НАШЕ СТРУКЕ 
НОСИ У СЕБИ ШИРОК КРУГ ПИТАЊА И 
ПРОБЛЕМА КОЈИ ТРАЖЕ АНГАЖОВАЊЕ 
ШТО ВИШЕ ЉУДИ ИЗ СТРУКЕ. НАПОРИМА 
УПРАВНОГ ОДБОРА И ЈЕДНОГ МАЊЕГ БРОЈА  
ДОБРОВОЉНО УКЉУЧЕНИХ АРХИТЕКАТА 
УЧИЊЕНО ЈЕ МНОГО, АЛИ БИ ПРОШИРЕЊЕМ 
КРУГА АКТИВИСТА МОГАО ДА СЕ ПОБОЉША И 
ОБИМ И КВАЛИТЕТ РАДА ДАН-а.

СТОГА ПОЗИВАМО КОЛЕГЕ, ДА СЕ,У 
ГРАНИЦАМА СВОЈИХ МОГУЋНОСТИ, УКЉУЧЕ 
У РАД ДАН-а И ПОМОГНУ АФИРМИСАЊУ 
АРХИТЕКТУРЕ, ПРЕ СВЕГА  У РАЗРЕШАВАЊУ 
ВРЛО АКТУЕЛНИХ ПИТАЊА, УСКО ВЕЗАНИХ 
ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ РАЗВОЈ 
НАШЕГ ГРАДА.

ДА БИ ДАН ОСТВАРИО СВОЈЕ ПРОГРАМСКЕ 
ЦИЉЕВЕ И ЗАДАТКЕ ПОТРЕБНА СУ И 
ОДРЕЂЕНА МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА. 
УПРАВНИ ОДБОР ДАН-а ЈЕ УСПЕВАО, УЗ 
ДОСТА НАПОРА, ДА ОБЕЗБЕДИ ЗА СВОЈ РАД, 
НАЈНУЖНИЈА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА. 
МЕЂУТИМ СРАЗМЕРНО МАТЕРИЈАЛНИМ 
МОГУЂНОСТИМА ПРИЛАГОЂЕН ЈЕ И ОБИМ И 
КВАЛИТЕТ НАШИХ АКТИВНОСТИ. ВЕЋИ ОБИМ 
СРЕДСТАВА И НАРОЧИТО СТАБИЛНОСТ У 
ФИНАНСИРАЊУ БИ НАМ ОМОГУЋИЛИ НПР. 
ДА НАШ ГЛАСНИК”АРХИТЕКТ” БУДЕ БОЉЕ 
ОПРЕМЉЕН И ДА ИМА СИГУРНИЈУ ДИНАМИКУ 
ИЗЛАЖЕЊА, ТА ПОМОЋ БИ ДОБРОДОШЛА 
У БИЛО КОМ ВИДУ - НПР, КОМПЈУТЕРСКА 
И ТЕЛЕФОНСКА ОПРЕМА, ГРАЂЕВИНСКИ 
МАТЕРИЈАЛ ЗА САНИРАЊЕ И АДАПТИРАЊЕ 
ВРЛО РУИНИРАНЕ ЗГРАДЕ ДРУШТВА И ДР..

ПОЗИВАМО АРХИТЕКТЕ И УРБАНИСТЕ И 
СВЕ ДРУГЕ КОЈИМА НИШ ЛЕЖИ НА СРЦУ ДА 
НАМ СЕ ПРИДРУЖЕ И ДАЈУ СВОЈ ДОПРИНОС 
У СТВАРАЊУ И ОЧУВАЊУ АРХИТЕКТОНСКОГ 
АМБИЈЕНТА ГРАДА.

УПРАВНИ ОДБОР ДАН-а
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Поштовани читаоци,

колегинице и колеге архитекти

После релативно дужег враменског периода, пред 
Вама се налази Ваш и наш гласник “Архитект” 
у новом дизајну,на квалитетнијем папиру и 

делимично у боји, па се самим тим надамо да смо бар 
део нашег кашњења оправдали. Када будете пажљиво 
ишчитали Ваш и наш најновији број, надамо се да ће 
концепција, садржај, богатство и квалитет информација, 
прилога и илустрација оправдати и онај други део 
кашњења. 

У протеклом периоду догодило се много тога, 
тако да смо неретко били у ситуацији да излажење 
овог броја померамо, да би што боље и садржајније 
информисали, како чланство, тако и струку у целини. 
Догађаји и активности су претицале једна другу, а ми 
смо се трудили да их што више забележимо, обрадимо 
и на квалитетан начин презентујемо, колико смо у томе 
успели просудите Ви сами.

Желели бисмо да Вам скренемо пажњу на пар 
прилога из самог броја као што су преглед награђених 
радова са изложбе “Архитектура Ниш 2000”, као 
и гостовања изложбе у Новом Саду и Београду са 
освртима на саму изложбу, трибине о завршетку 
Трга ослобођења, посете Салону архитектуре у 
Београду, изборна Скупштина Савеза архитеката 
Србије, разговорима о Генералном плану Ниша, као 
и о многим другим активностима и догађајима које 
су се одвијале у организацији ДАН-а, као и мноштво 
других информација. Желимо и да најавимо неке нове 
активности у следећем периоду, за које се надамо да 

ћете и Ви узети активно учешће. А то су, пре свега,  
“Дани архитектуре Новог Сада ДАНС” од 11.05.2001.
год., предавање мр Игора Марића са Института за 
архитектуру и урбанизам Србије у другој половини 
маја ове године са темом “Јединство различитости” 
које ће се одржати у великом амфитеатру Грађевинско-
архитектонског факултета, и на крају, као најзначајнији 
догађај у првој половини ове године, најављујемо 
прославу значајних јубилеја архитектонског 
стваралаштва удруживања и деловања у нашем 
граду, и то 110 година од оснивања Српског удружења 
инжињера и архитеката града Ниша, 75 година од 
обнављања истог Друштва у Краљевини Југославији 
и 40 година од поновног обнављања (оснивања) 
Друштва архитеката Ниша - ДАН-а.

У оквиру обележавања ових значајних јубилеја 
одржаће се свачана академија у великој сали 
Универзитета у Нишу (Бановини) 08.06.2001.год. са 
почетком у 11 часова, где ће се дати кратак историјат 
Друштва, поделити чланске карте, доделити признања 
појединцима и организацијама за допринос струци 
и раду ДАН-а. Након свечаног дела биће одржана 
редовна годишња Скупштина Друштва архитеката 
Ниша, на којој ће се расправљати о раду Друштва у 
протеклом периоду, усвојити план рада за наредни 
период, као и нови Статут. 

Надам се, поштоване колегинице и колеге да ће 
овај кратки преглед планираних активности допринети 
да и Ви узмете још активније учешће у раду Друштва 
како би помажући наше активности помогли и себи 
и струци у целини. Стога Вас још једанпут позивамо 
да дођете да се дружимо, радимо и решавамо горућа 
питања струке.

Редакција
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ИЗ РАДА
УПРАВНОГ ОДБОРА ДАН-а

30.11.2000. - 2.04.2001.

У протеклом периоду одржано 
је 18 састанака УО ДАН, од тога 
4 састанка до краја 2000.год и 14 
састанака у текућој 2001.години.

Осим састанака УО, у истом 
периоду одржано је неколико 
значајних активности, о којима сте 
већ обавештени, но ипак да их још 
једном поменемо:

• Изложба “Архитектура - Ниш 
2000”

• Трибина о уређењу Трга 
Ослобођења

•  града Ниша-у организацији 
Дирекције

• Студентси дани - у 
организацији СУГАФ Ниш

• Свечано затварање изложбе 
• Округли сто на тему уређења 

Трга Ослобођења
• Посета Салону архитектуре 

у Београду
• Организована је наша 

изложба “Архитектура - Ниш 2000” у 
Новом Саду

• Организована је наша 
изложба “Архитектура - Ниш 2000” у 
Београду

ПРЕГЛЕД САСТАНАКА УО

30.11.2000
Теме:  
• Изложба
2.12.2000 
(састаанк одржан на Грађевинско-

архитектонском факултету)
Теме: 
• Изложба
• Извештај жирија
14.12.2000
Теме: 
• Договор око реконструкције 

наше зграде у ул.Милојка Лешјанина 
52

• Конкурс за уређење парка 
на Тргу ВЈ

• Договор око свечаног 
затварања изложбе

21.12.2000
Теме: 
• Финасијски извештај 

изложбе
11.01.2001
Дневни ред:       
1.  Информације:
• Конурс за уређење парка на 

Тргу ВЈ
• Округли сто о уређењу Трга 

Ослобођења
2. Програм рада за 2001. годину
3. Договор око сарадње са 

Народним Новинама
4. Питања и предлози:
• Колега Ђока Глигоријевић о 

ауторском праву
18.01.2001
Дневни ред:
1.  Информације:
• Текст за Народне Новине
• Договор за одлазак у 

Београд

• Рад комисије за 
информисање

• Округли сто за уређење Трга 
Ослобођења

2. Рад на програму (наставак са 
претодног састанка)

3. Питања и предлози:
• Договор око пријема нових 

чланова 
• Колега Ђока Глигоријевић о 

ауторскм праву
• Организациона питања, 

скупштина, чланске карте
• Извештај о продатим 

каталозима и исправке у каталогу
25.01.2001
Дневни ред:  
1. Информације:
• Текст за Народне Новине
• Округли сто о уређењу Трга 

Ослобођења
• Колега Никола Цекић о 

изложби у Подгорици
2, Реновирање наше зграде
01.02.2001
Дневни ред:
1.   Информације:
• Конкурс за урђење парка на 

Тргу ВЈ
• Текст за Народне Новине
• Округли сто о уређењу Трга 

Ослобођења
• Дорегистрација ДАН
2. Реновирање наше зграде
3. Питања и предлози:
• Посета Сајму
• Наша изложба у Подгорици

08.02.2001
Састанак је одржан, али није било 

кворума, разговарало се :
• Сарадња са “Тегомонт”-ом , 

и њихов позив за саветовање
• Текст за Народне Новине
15.02.2001
Дневни ред:
1.   Информације:
• Конкурс за урђење парка на 

Тргу ВЈ
• Текст за Народне Новине
• Округли сто о уређењу Трга 

Ослобођења
2. Гласник “Архитект”
22.02.2001
Дневни ред:  
1.   Информације:
• Конкурс за уређење парка 

на Тргу ВЈ
• Гласник “Архитект”
• Наша изложба у Скопљу
2.    Округли сто о уређењу Трга 

Ослобођења
3. Надградње објеката
4. Питања и предлози:
• Салон архитектуре у 

Београду
• Скупштина САС-а Београд
01.03.2001.
Дневни ред:
1. Информације:
• Сарадња са “Тегомонт”-ом 

Бгд
• Наша изложба у Новом 

Саду
• Уређење улице Николе 

Пашића

• Конкурс за уређење парка 
на Тргу ВЈ

2. Округли сто о уређењу Трга 
Ослобођења

3. Питања и предлози:
• Програм за 2001. годину
• “Ниш-стан”- локација Трг ВЈ
• Наша изложба у Софији и 

Скопљу
• Текст за Народне Новине
09.03.2001.
Дневни ред:
1. Информације:
• Текст у Народним Новинама 

о одржаном Округлом столу о уређењу 
Трга Ослобођења и реаговање УО на 
текст

• Салон архитектуре Београд
2.  Наша изложба у Новом Саду

15.03.2001
Дневни ред:
1. Наша изложба у Новом Саду
2.  Посета Салону архитектуре у 

Београду
3.  Припрема за Скупштину САС-а 

у Београду
4.  Припрема гласника
22.03.2001
Дневни ред:
1. Информације:
• Наша изложба у Новом Саду 

(извештај)
• Реновирање наше зграде 
• Конкурс за уређење парка 

на Тргу ВЈ
2. Салон архитектуре у Београду
3. Скупштина ДАН-а
4. Питања и предлози:
• Састанак у Београду 

о законодавству, Н. Цекић и М. 
Станковић

29.03.2001
Дневни ред:
1. Информације:
• Кековић и Вучковић о 

законодавству
2. Скупштина САС-а у Београду
3. Скупштина ДАН-а
4. Гласник “Архитект”
5. Питања и предлози:
• Наша изложба у Беграду
• Разговор Кековића и 

Медара са Љубишом Митћем 
потпредседником општине

05.04.2001.
Дневни ред:
1. Информације:
• Скупштина САС-а
• Уређење улице Николе 

Пашића
• Текст за Народне Нвине
2. Скупштина ДАН-а
• Финансиијски извештај
• Извештај о раду
• План рада за 2001 годину
3. Гласник “Архитект”
4. Промоција италијанске фирме 

“Оикос”
5. Допис Галерије о термину наше 

изложбе
6, Наша изложба у Београду 

и посета Сајму грађевинарства у 
Београду

арх.Драгослав Вучковић
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ИЗЛОЖБА
“АРХИТЕКТУРА НИШ 2000”

ПОСТ ФЕСТУМ

Поштовани читаоче, сада после изложбе и 
уважени посетиоче, драги госту и пријатељу 
Друштва архитеката Ниша и архитектуре Ниша 

уопште, желим да Ти се обратим са пар речи.
Као прво да Ти се захвалим на посети и подршци 

током свих 10 дана наше изложбе, или како то уважени 
професор архитекта Дарко Марушић, иначе један од 
чланова жирија, рече “данима архитектуре Ниша”,   јер 
да тебе није било од тих дана не би било ништа, ни од 
наше изложбе, а ни од наше архитектуре.

Зато дозволи и имај стрпљења и пажње да Ти 
изнесем сувопарне али егзактне статистичке податке 
о изложби.

На изложби је учествовало 157 радова на 180 
паноа у 5 категорија:

• архитектонски пројекти - реализација - 38 
радова

• архитектонски пројекти - идејна решења - 37 
радова

• ентеријери - 23 рада
• студентски радови - 47 радова
• публикације и публицистика – 12 радова

Своје радове изложило је 108 аутора и коаутора, 
а од тога 41 студент аутор и коаутор, а остало су 
професионалци архитекти или боље речено они који 
поседују диплому.

Сама изложба је показала да не постоји видљива 
граница између студената архитектуре и архитеката, 
већ напротив да се радови ни по квалитету, ни по 
дизајну не разликују па кад човек не зна ко их је радио 
никад не би могао да погоди који је студентски рад, а 
који рад архитекте.

На крају крајева, све значајније награде однели 
су млади људи са новим идејама што потврђује моју 
претходну констатацију. Што се статистике тиче могу 
се изнети  следећи подаци:

На самом отварању било је око 800 људи, изложбу 
је дневно посећивало око 500 људи, а предавање 
уваженог професора др Ранка Радовића пратило је 
пруиближно 500 људи. Све у свему посета је била 
око 6000-6500  посетилаца, што значи, ако знамо да 
Галерију “Србија” на разноразним манифестацијама 
и изложбама посети годишње око 65000 посетилаца, 
да  наша изложба процентуално чини 10% укупне 
посећености Галерије током целе године, па сам 
просуди о успешности са те стране.

Морам одати и посебно признање медијима на 
адекватном и коректном праћењу ове наше феште. 
Готово све значајније, за Ниш битне ТВ и радио 
станице као и новине пратиле су ток отварања 
изложбе али и све наше друге манифестације, на 
чему им се у своје лично име, као и у име Друштва 

архитеката Ниша захваљујем. Да би изнесени став и 
захвалност оправдао морам овом приликом изнети 
и пар чињеница: “Народне новине” су пре, за време 
и после изложбе објавиле 13 репортажа. Имали смо 
гостовања, репортаже и извештаје на телевизијама 
НТВ, ТВ5, Белле Амие, ТВ Глобал, РТС Ниш, и на 
Радио-Нишу ...   

Да Те даљом статистиком не бих замарао покушаћу 
у даљем тексту да дочарам део атмосфере која је код 
нас у организацији владала током изложбе. Све је 
кренуло нагло иако су припреме текле скоро 8 месеци. 
“Као гром из ведра неба” дошао је и дан поставке 
изложбе, завршетка штампања каталога, плаката, 
слања позивница и сл. Целодневни боравци у згради 
Друштва архитеката Ниша, у галерији, на телевизији 
као и трчања за ово или оно, те зивкања телефонима, 
Теби посматрачу са стране изгледао би подоста 
хаотично, ускомешано и неорганизовано. 

Међутим, читава ствар, иако за само финале 
реализације нисмо имали више од 3 дана, текла 
је врло организовано. Панои и постоља, као и сву 
осталу опрему допремили су наши драги пријатељи 
и спонзори из фирме “АЈА-ТИМ” на чему им се 
изузетно захваљујем. Само постављање паноа, 
расвете, озвучења, столица, урадили су моји дивни 
млади пријатељи и колеге из Студентске уније 
Грађевинско-архитектонског факултета – СУГАФ 
(Јовица Милошевић, Александар Маринковић, Јелена 
Виликић, Милана Стојановић, Дарко Арсић, Ивана 
Симоновић, Драгана Стевовић, Марија Шабановић, 
Александар Поповић, Срђан Зајић, Никола Бојић, 
Андреј Сакан и Бојан Станојевић) као и сва остала 
трчања која су била потребна. Поставку изложбе је 
урадио мој пријатељ и члан Управног одбора арх. 
Зоран Чемерикић уз садејство са мр. арх. Бранком 
Турншеком, арх. Бранимиром Ћирићем и чланом 
Управног одбора арх. Иваном Андрејевићем, а кроз 
циљну траку пред сам почетак изложбе са каталозима 
је утрчао арх. Миодраг Медар, члан Управног одбора, 

АРХИТЕКТУРА НИШ 2000

Насловна страна каталога
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који је кумовао имену изложбе “Архитектура Ниш 2000”  
као и имену нашег гласника “Архитект” заједно са 
момцима који су урадили дизајн каталога, позивнице 
и плаката, људима из “Контра групе”, студентима 
архитектуре Мирољубом Станковићем и Зораном 
Николићем.

Да прошли број “Архитекта” изађе тачно на 
отварање побринуо се главни и одговорни уредник 
часописа, члан Управног одбора ДАН-а, арх.проф.
др Хранислав Анђелковић са сарадницима. Иначе, у 
том броју за текст под називом “О нашој кући - Дому 
архитеката Ниша” штампарском грешком изостављена 
су имена аутора, па их овом приликом и спомињем, 
то је моја маленкост, арх. Александар Ђ. Кековић 
и мр.арх. Бранко Турншек. Дугујем  извињење што 
сам у том истом чланку пропустио да споменем арх. 
Ивана Редија, дугогодишњег председника ДАН-а и 
арх.проф.др Николу Цекића, дугогодишњег активисту 
и председника СИТОН-а (у оквиру којег делује ДАН) 
за њихов уложени труд који је резултирао да се наша 
зграда коначно и врати нама Зато поштоване колеге 
примите моје искрено извињење, јер ко ради тај и 
греши.

Да се читава ствар ван изложбе држи под контролом 
били су задужени: председник ДАН-а арх.Драгослав 
Вучковић и потпредседник ДАН-а арх. Миодраг Мија 
Живковић. За помоћ од стране Дирекције за изградњу 
града и Завода за урбанизам Ниша бринули су се арх. 
Бранимир Ћирић и арх. Радмила Китановић, члановИ 
УО ДАН-а и арх. Мирољуб Станковић.  

Од стране Завода за заштиту споменика културе 
помогли су нам арх. Иван Андрејевић, члан УО 
ДАН-а и арх.Даница Јанић. Захвалност дугујем још 
и арх. Драгани Цанић. Посебну захвалност треба 
одати Грађевинско-архитектонском факултету и 
његовом декану арх.проф.др Николи Цекићу који 
нам је на располагање ставио изложбене паное и сву 
расположиву технику коју факултет поседује.

Кад смо већ код захваљивања, захваљујем 
се и секретару нашег Друштва, правници Даници 
Чемерикић, која је “кочила” наше захтеве у погледу 
трошења новца штедећи га за неке будуће дане, као 
и људима из Галерије “Србија” који су заједно са нама 
урадили велики посао.

Комплетна изложба је у нашој организацији 
снимљена на видео-траку, а исто тако су момци и 
девојке из СУГАФ-а које ја из милоште зовем “дизајнери” 
(због дизања, ношења и одношења) урадили дигитални 
запис сваког паноа, па ћемо ускоро нашу изложбу 
пребацити на ЦД и пустити је путем интернета да живи 
свој други – виртуални живот.

Морам да изнесем свој и жал читавог Друштва 
што се на затварању изложбе поред председника 
жирија арх. Борислава Спасића и уваженог проф.арх.
Дарка Марушића, није појавио и трећи члан жирија 
проф.арх.Александар Никољски из Скопља, који је 
био из објективних разлога спречен да дође на само 
затварање, јер чини ми се да је нишка публика остала 
ускраћена за једно лепо дружење, један оптимизам и 
виталност као и посвећеност архитектури  којом тај 
човек плени и која из њега зрачи.

Сада када сам Ти, поштовани читаоче и посетиоче, 

изнео чињенице из реалног живота изложбе, имам 
потребу да Ти пренесем своја лична запажања, 
доживљај и стање духа које је владало тих дана.

Читав архитектонски, али и онај други Ниш био 
је на ногама. Тема  број један о којој се причало и 
размишљало - била је изложба. Трибине, гостовања, 
студентски дан, свечано отварање и затварање, дали 
су онај већ помало заборављени европски градски 

шарм оваквим манифестацијама. Вратили смо лепу 
архитектуру Нишу, бар на сликама и Ниш се вратио 
доброј архитектури.

Ниш се вратио сам себи и тако треба да остане, а 
ми архитекти и чланови ДАН-а смо ту да му помогнемо. 
Наше активности се и даље несмањеном жестином 
настављају и како сам већ раније, у прошлом броју 
најавио, надам се да ћемо се ускоро срести у нашој 
обновљеној кући – у Клубу архитеката на чашицу 
разговора.

Поштовани читаоче и посетиоче, после ове изложбе, 
молим Те добро размисли, шта нам се све у граду 
дешава. Сигнализирај нам лоше по наш град и похвали 
добро, а ми смо ту да помогнемо и усмеримо ствар у 
правом смеру, јер сваке године до Тријенала нишке 
архитектуре, организоваћемо изложбе студентских 
радова и тематске изложбе. И на крају, уз све почасти 
које Теби морамо одати и на посети и на подршци, 
желим да Ти у своје лично име и у име Друштва 
закажем поновно виђење за 3 године на Тријеналу 
нишке архитектуре а до тада прати наше активности, 
критикуј и хвали, сугериши и помажи, јер обострана је 
корист да наш Ниш буде свима нама удобно и пријатно 
место за живљење, да буде пристојан, отворен и 
леп европски град. Зато Ти још једанпут заказујем 
састанак првог уторка децембра месеца 2003. Године 
у 18 часова испред или у Галерији “Србија”, а као знак 
распознавања понеси леп осмех на лицу и отворено 
срце за архитектуру.

Твој 
арх.Александар Ђ. Кековић,
извршни продуцент изложбе

Са отвараwа изложбе
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“АРХИТЕКТУРА НИШ 2000”
( лични коментар )

Сврха сваке изложбе је да нешто покаже, а може се 
показати много штошта, па се главна делатност 
везана за овакав подухват, за организаторе и 

учеснике, своди на неки избор. Друштво архитеката 
Ниша је, расправљајући о концепцији изложбе, о 
тематици, обиму и пре свега о периоду који она треба да 
обухвати, дошло до следећих констатација: што се тиче 
периода, усвојена је средња варијанта од 10 година. 
Сматрало се да је то довољно дуг период, који обухвата 
радове нишких архитеката старије и средње генерације, 
из времена када се завршило доба већег инвестирања 
и самим тим и шире области пројектовања, али и доба 
рационалнијег, на неки начин усмеренијег приступа 
послу, па до данашњих дана, када је очигледан јак 
продор савременог, слободног и маштовитог, у сваком 
случају светског тренда у пројектовању. Носиоци овог 
другог су пре свега млађи аутори, а нарочито студенти, 
мада има и свакојаких мешавина, што несумњиво значи 
да не треба постављати било какве оштре границе. 
Детаљније и стручније анализе, надам се, тек предстоје. 
Раније деценије, осамдесете, седамдесете па можда 
и шездесете, такође треба представити стручној и 
широј публици , иако се можда чини да је то  довољно 
познато и неатрактивно. Идеја је да се сваке године, 
у истом термину, организују разне тематске изложбе 
у смислу напред реченог, јер је велико интересовање 
публике показало да су овакве манифестације увек 
добродошле.

Овде постоји извесна резерва у погледу одзива 
старијих генерација архитеката, што се може 
објаснити овако или онако; у сваком случају, штета 
би била да своје обимно стваралаштво не прикажу, 
рецимо, Б. Спасић, П. Катанић, Д. Вељковић, М. 
Јовановић, Љ. Давидовић, М. Митровић, Д. Марковић, 
С. Митић, И. Голубовић, М. Пауновић и други. Ту су 
и дела архитеката који више нису мећу живима: Љ. 
Милошевић, В. Марковић, М. Гашић итд.

Питање избора радова које су сами аутори 
приказали, питање избора жирија, питање ужег 
избора ове поставке за презентацију у неким другим 
градовима, на чему Управни одбор сада ради, све су 
то теме и дилеме које ће увек бити присутне у оваквим 
ситуацијама, али и то је део приче. Селекциона 
комисија изложбе, проширена са два члана (М. Медар 
и З. Чемерикић) имала је незахвалан посао да одреди 
смањени број радова за сваку конкретну ситуацију. 
Принципи ове селекције су били: заступљеност 
појединих аутора, тематика и квалитет радова, свођење 
два паноа на један (али не увек), као и презентација. 

У погледу техничког дела организације изложбе, 
треба рећи још неке ствари. Екипа која је обавила сав 
посао, од поставке до демонтаже изложбе, као и тим 
задужен за графичку презентацију (каталог, плакати, 
позивнице и др.), уложили су велики напор да се, у 
оквиру могућности, посао уради на најбољи начин. Уз 
ситније пропусте, општи утисак је да је све протекло 
у реду. Треба поменути велику финансијску и другу 

помоћ спонзора, најпре фирми “Вујић”- Ваљево и 
“Ајатим”, затим Грађевинско-архитектонског факултета, 
Дирекције за изградњу града, Завода за урбанизам и 
других. Медијска покривеност је била задовољавајућа, 
нарочито  на “НТВ”, што је сигурно резултирало 
изузетно добром посећеношћу, каква се у Галерији 
одавно не памти. С обзиром да је било примедби 
аутору поставке на распоред радова, објашњење је 
следеће: редослед је одређен жребом раније, ради 
припреме материјала за каталог, и то је углавном 
поштовано, уз неопходне корекције условљене тиме 
да ли је пано хоризонталан или вертикалан, као и 
димензијама самостојећих панела. Основни проблем 
је свакако био како изложити превелики број радова у 
постојећем простору, затим неадекватно осветљење, 
недовољан број стакала итд.

Студенти заслужују посебан коментар. Осим 
великог одзива и високог квалитета радова, њихово 
ангажовање (Студентска унија ГАФ-а је била 
суорганизатор) током свих припрема и трајања 
саме изложбе, организовање компјутерске подршке 
(сви радови су снимљени дигиталном камером и 
архивирани), њихове идеје, ведрина и свакодневно 
присуство на изложби, дали су свему један посебан 
квалитет и атмосферу. Они су и аутори комплетног 
пратећег графичког материјала изложбе.

Одзив нишких архитеката и њихова спремност 
да ангажују своје време и финансије и опреме своје 
радове за изложбу су били  свакако за похвалу, 
судећи по квантитету и квалитету, о чему су свој 
позитивни коментар дале и колеге од имена као што 
су Д. Марушић, А. Никољски, Р. Радовић, Б. Јовин. 
Изненађује потпуно одсуство “Инвестпројекта” као 
дугогодишње пројектантске куће, док је “Нишпројект” 
имао изузетно бројну презентацију (што је у складу 
са њиховим константним интензивним активностима) 
а “Грађевинарпројект” био недовољно присутан, што 
није у складу са дугогодишњом традицијом ове куће. 
Питање опремања радова, односно дизајна паноа, 
није увек било на висини, јер то захтева посебну 
умешност, али треба истаћи и неке врло успешне и 
најсавременије урађене примере. У сваком случају 
је штета да због неблаговременог достављања свих 
података о радовима за каталог, овај није потпун. Било 
је и мањих грешака, за шта су организатори дужни 
извињење учесницима. 

Велике нишке пројектантске фирме, мали приватни 
бирои као и појединци, а посебно студенти, добили су 
прилику да дају једну општу слику о стваралаштву 
које је изузетно значајно за град и друштво у целини. 
Галерија “Србија” је тих десет дана била место где 
смо свакодневно долазили, дружили се и осећали 
пријатно, контактирали са инвеститорима, разговарали 
о актуелним стручним проблемима, слушали 
предавања. Овде се видело колико је архитектура 
комплексна и специфична делатност, колико је 
свакодневно присутна у животу сваког од нас, и колика 
је наша одговорност и мања или већа умешност да 
оправдамо велика средства која се улажу у објекте. 
Само они који проводе време за цртаћим столом знају 
какав је то интелектуални и физички напор док се 
дође до резултата. Мислим да ипак, поред свих лоших 
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околности у којима смо живели и радили у прошлој 
деценији, не заостајемо много за светом. О томе ће, 
као и увек, судити време и нове генерације.

Ниш, јануар 2001.г. 
Арх. З. Чемерикић

“АРХИТЕКТУРА НИШ 2000.”
ЗНАЧАЈ И ВРЕДНОСТИ

Прошло је преко три месеца од изложбе 
“АРХИТЕКТУРА НИШ 2000”. Утисци су се слегли 
и прилика је да се осврнемо на њен значај и 

валоризујемо вредности које у себи носи. Наредни 
редови су написани са том жељом и намером.

Стручна јавност није била у прилици да 
комплетније прати архитектонску продукцију у нашој 
градској средини. Овом изложбом је на једноставан и 
погодан начин, на једном месту, дата врло комплетна 
информација о овом домену живота Ниша. Изложба 
је послужила као својеврсна школа сваком архитекти, 
да види којим се смеровима креће архитектура нашег 
града. Свако је могао себе да сагледа у том контексту, 
да се критички осврне и на себе и на оне око себе и да 
дефинише репер за свој даљи стручни пут. Став жирија, 
публике и завршна расправа о изложби и наградама 
су послужили и као помоћ у уочавању квалитетнијих 

радова, као шире стручно признатих вредности.
Одређене награде и признања, сем што упућују 

ширу стручну јавност на признати квалитет, што 
представља и одређену едукацију за струку, ауторима 
дају нове импулсе за будућа архитектонска остварења. 
Број тих признања је, с обзиром на обим изложбе, 
добро одмерен, ни превелики, ни премали, довољан 
да истакне све значајније радове, како би позитивне 
вредности добиле афирмацију.

Важна компонента ове изложбе је учешће 
студената. Сем учешћа у организацији, о чему је раније 
било речи, студенти су се масовно одазвали позиву за 
учешће на изложби (најмасовнија од 5 категорија на 
изложби - 47 радова). И што је још важније ти радови 
су и својим квалитетом заслужили своје место на 
изложби. Који је то стимуланс за будуће архитекте не 
треба образлагати.

Осврнимо се на још један едукативни и културни 
аспект изложбе и пратећих активности. Најшире 
грађанство Ниша је показало велико интересовање за 
овај културни догађај.

Архитектура је техника, али и уметност и њено 
дејство на културу људи је изузетно велико, поред 
осталог и зато што је простор којим се крећемо испуњен 
и омеђен архитектуром. Сликарство, вајарство и друге 
гране уметности ни из далека не испуњавају наше 

Марија Вучковић - Велика награда изложбе

Председник жирија, арх. Борислав Спасић,
објавлјује реѕултате жирирања
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окружење као архитектура. Због тога грађанин много 
ближе осећа архитектонски простор као свој простор, 
у коме живи и у коме се креће, па га његове вредности 
посебно анимирају.

Стога није изненађење велика посета грађана 
којима су архитектонски садржаји блиски, пре свега 
због  снажне визуелне компоненте доступне и  лаику.

Награде и признања које је доделио жири, као и 
награде публике (укупно 29) су истакли квалитетније 
радове и усмерили пажњу посетилаца на вреднији део 
изложбе.

Може се са сигурношћу тврдити да је архитектонска 
култура грађана Ниша, заслугом ове изложбе, 
остварила значајан позитиван помак.

Многи од нас су се више пута враћалу у просторије 
галерије, јер су нас изложени радова духовно 
рекреирали.

Колико је ова изложба була пун погодак показује и 
велико интерсовање не само међу стручњацима већ 
и међу осталим грађанима - процењује се да је за 10 
дана изложбу посетило око 6 - 7.000 посетилаца, што 
је својеврстан рекорд.

Изложба има још једну, посредну вредност.
У свету, а и код нас, нарочито у задње време, 

нажалост, о архитектури најчешће и највише одлучују 
људи изван архитектонске струке, било да су то 
политичари, функционери или друштвени и приватни 
инвеститори.

Изложба ће сигурно и овој важној групацији људи 
који одлучују, помоћи да боље схвате архитектуру и 
њену комплексност и да у њену реализацију више 
укључе архитекте.

Друштво архитеката је у својој стратегији 
рада планирало да својим квалитетним стручним 
активностима подигне стручни углед у граду како би 
стручна реч архитеката добила потребну тежину и 
могла да се ауторитативно употреби када се одлучује 
у области архитектуре Ниша. То би био онај прави 
стручни допринос Друштва свом граду.

Изложба “Архитектура Ниш 2000” је сигурно 
значајно допринела приближавању том циљу.

Још једна, врло значајна димензија ове изложбе је 
афирмација града Ниша у једном ширем окружењу.

У току трајања изложбе јавило се велико 
интересовање из других градских средина за 
гостовањем у тим градовима Процена је неких колега 
са стране да слична изложба (по концепцији, садржају 
и комплексности) није до сада организована на нашим, 
југословенским просторима, због чега и постоји толико 
инересовање да се она види и ван Ниша. Уговорена 
су (нека већ и реализована) гостовања изложбе у 
Београду, Новом Саду, Подгорици, Софији и Скопљу.

Овакав комплекс активности, заједно са изложбом, 
има реалних изгледа да се понавља сваке године у 
децембру, да ова манифестација обезбеди континуитет, 
да пређе у традицију и сврста се у трајна културна 
обележја Ниша као што су то нпр. Хорске свечаности, 
Филмски сусрети или Салон урбанизма.

арх. Хранислав Анђелковић

Представљамо радове који су од стране жирија 
оцењени као најквалитетнији део изложбе. За 
сваки рад доносимо ликовни прилог, кратак опис 

рада (достављен од аутора приликом пријављивања 
за изложбу) и коментар жирија. Интегрални текст 
Извештаја жирија је објављен у гласнику ДАН-а 
“АРХИТЕКТ”, бр.3.

АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ
И РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ПРОЈЕКАТ
РЕАЛИЗАЦИЈУ

Производно-комерцијални центар “Визус”
Аутори: Марија Вучковић, Слободан Вучковић
Ликовни прилог објекта је дат на насловној страни 

.
Аутори:
”Слободно стојећи објекат налази се на важној 

градској саобраћајници, са које је обезбеђен приступ 
за пешаке и путничка возила. Приступ теретним 
возилом омогућен је са саобраћајнице која има 
интерни карактер у зони производних објеката.

Према главној саобраћајници сконцентрисани су 
садржаји комерцијалног карактера:

- Продајни простор у приземљу величине око 
100м2.

- Салон за презентирање, пружање техничке 
помоћи, обуку корисника рачунарске подршке система 
на спрату величине око 100м2.

Радионички простор за производњу Ал браварије, 
стаклених полуструктуралних и структуралних фасада 
и елемената у конструкцији Ал + дрво, магацински 
простор за лагеровање и дистрибуцију материјала, 
линија за спајање профила са термичким прекидом, 
организовани су у средњем делу објекта, величине 
600м2.

Радионички простор за склапање елемената окова 
и паковање делова, гардеробе, санитарне просторије, 
трпезарије за раднике и галерија за лагеровање ситних 
делова сконцентрисани су у задњем анексу, развијене 
површине 60м2.

Оваквом организацијом функционалних целина 
избегнута је опасност од униформности архитектуре 
монтажних конструкција, јер је А.Б. хала, на којој 
су примењени префабриковани елементи од 
темељних чаша до покривних плоча, са обе стране 
ухваћени двоетажним анексима у класичној градњи. 
Једногабаритни привредни објекат у архитектинском 
изказу третиран је кроз три укупљене целине, од којих 
свака кроз односе пуних и застакљених површина и 
примењене материјале, осликава унутрашњи садржај. 
Акценат је стављен на комерцијални део објекта, 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
НА ИЗЛОЖБИ

“АРХИТЕКТУРА НИШ  2000”
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који је орјентисан према главној саобраћајници. За 
евентуално проширење радионичког простора планом 
је резервисана површина од око 300м2 , чија се градња 
предвиђа у �� фази.

Конструктивни систем објекта подељен је у три 
целине, дилетационо раздвојене. Средњи део величине 
30х20м урађен је у А.Б. систему из префабрикованих 
елемената. Анекси су зидани у систему са вертикалним 
и хоризонталним серклажима спратности П+1. 

Зидови двоетажних анекса и улазног портала у 
халу урађени су од гитер блокова, а малтерисани су 
продужним малтером и завршно обојени фасадном 
бојом на бази акрилата.

Фасадни зидови хале урађени су од шупљих 
термо блокова, обложени су пластифицираним лимом 
формованим у облику хоризонталних талпи.

Комплетна кровна површина покрива се подужно 
ролованим, пластифицираним алуминијумским 
лимом.

Двоетажна висећа фасада комерцијалног дела 
објекта пројектована је у структуралном остакљењу на 
алуминијумској конструкцији ВИЗУС 106.

Прозори на радним и санитарним просторијама 
које се загревају урађени су у конструкцији од 
алуминијумских профила са термичким прекидом.

Прозори на складишном простору, који се неће 
загревати урађени су од алуминијумских профила без 
термичког прекида.

Врата на улазу у халу урађена су у специјалној 
конструкцији намотавајућих врата од екструдираних 
алуминијумских профила испуњених полиуретаном.

Средњи брод хале зенитно је просветљен 
лантерном смештеном у темену двоводног крова. 
Конструкција лантерне је израђена од алуминијумских 
профила.”

Жири:
”Производно-комерцијални центар “Визус” у 

Доњој Врежини је репрезент актуелних тенденција 
у савременој архитектури, које карактерише, 
сажето речено, заокрет од ретроградних праваца ка 
сензибилитету савременог доба.

Архитектура објекта је лишена историчности, 
ликовни израз је сведен и сугестиван у својој визуелној 
изражајности. Истанчан осећај за композицију 
архитектонских елемената, стељ и хроматски ефекат 
чине овај објекат весником нове архитектуре Ниша на 
раскрсници векова”.”

ПРИЗНАЊА ЗА РЕАЛИЗОВАНЕ
ПРОЈЕКТЕ

Културно-информативни центар “Нитекс”
Аутори: Александар Радовић
Коаутор: Мирјана Даковић

Аутори:
”Главна капија, са службом обезбеђења Нишке 

текстилне индустрије �Нитекс�, решена је као 
партерна зона савремене вишенаменске грађевине, 
која својом силуетом доминира простором. Функције 
приземља допуњава пригодан продајни простор и 
мањи информацони пункт. Поред опште и стручне 
библиотеке са видеотеком, на првом спрату је 
смештена и служба за информације и односе са 
јавношћу. Вишенаменска сала на другом спрату има 
као стални садржај пригодну музеолошку поставку 
о развоју и производним резултатима индустрије 
�Нитекс�, али само као амбнијентални оквир за 
одвијање различитих културних и сличних програма 
(промоције, мање ревије, изложбе, трибине, научни 
и други скупови). Просторну композицију објекта 
формирају структурално остакљене куле са основним 
корпусом у белом камену.”

Жири:
”Вредности објекта културно-информативног 

центра “Нитекс” се огледају на успешном компоновању 
историјских и савремених принципа у структурирању и 
ликовном изразу архитектонског склопа.”
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Стамбено насеље “Ђачко острво”

Аутор: Љупка Ковачевић

Аутор:
”Први пут у Нишу изграђено је хумано насеље, 

груписањем већих станова у гроздове, где се постиже 
аутономност станова. Организованост укупног простора 
даје слободу живљења у зеленилу, отвореност визуре 
и заједничко одржавање насеља. Куће-станови 
одишу просторношћу и продирање екстеријера у 
ентријер концепција решења онемогућава накнадне 
интервенције и нарушавање основне замисли. У 
концептирању насеља коришћено је искуство из 
Енглеске, где је примењен контраст црвене опеке 
у интензивном зеленилу. За архитектонске облике 
коришћени су елементи српске архитектуре.”

Жири:
”Куће стамбеног насеља “Ђачко острво” имају 

фину и хуману меру кућа за становање, богате 
али одмерене архитектонске артикулације, облика 
материјализованих традиционалном опеком. ”

Стамбени комплекс
“Стеван Синђелић” - Ниш

Аутори: Мирјана Даковић и Александар Буђевац

Аутори:
”Комплекс стамбено-посовних објеката је сачињен 

од три групације зграда и то по  3 или 7 зграда (ламела) 
у групи. Ламеле су у основи  постављене каскадно, 
једна у односу на другу, а онда огледално-симетрично 
у комплексу.

Кров је вишеводан а поткровље се обликовно 
издваја од осталих спратова. Свака зграда има по две 
динамичне вертикале на подужним фасадама.

Улази у зграду и локале су наглашени другостепеном 
пластиком материјала (вештачког камена) у форми и 
текстури. Приземље је наглашено бојом материјала и 
текстуром и издваја се у односу на спратове”

Жири:
”Архитектура комплекса “Стеван Синђелић” 

наговештава нови сензибилитет стамбене архитектуре, 
лишене историјских цитата, која основне квалитете 
остварује на плану једноставних форми и хроматске 
изражајности.”

Уређење Трга ослобођења - Ниш
Уређење улице Победе - Ниш

Аутори: Бранислав Јовин, Синиша Темерински, 
Марија Јовин

Одговорни пројектант: Весна Вилић

Жири:
”Уређење Трга ослобођења и улице Победе 

представља несумњиво најзначајнији урбанистичко-
архитектонски догађај у Нишу у последњој деценији 
овог века. Идејни концепт и реализовано решење 
еквиваленти су значају овог подухвата за град у 
целини.”

АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ
ИДЕЈНА РЕШЕЊА

НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ
ПРОЈЕКАТ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Индивидуална стамбена зграда - Прокупље
Аутори: Александар Милојковић, Бранислава 

Катанић
Сарадници: Ђорђе Китић, Иван Костић, Славиша 

Кондић
Аутори:
”Стамбено пословни објекат карактеришу 

прочишћена конструкција, јасна функција и 
једноставност главних волумена.  Комбинацијом 
основних архитектонских елемената и њиховим 
међусобним прожимањем, изражена је извесна тежња 
за динамичном покретношћу маса.
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Различите функције наглашене су различитим 
третманом отвора. Пословни део (сутерен и приземље) 
у потпуности је одвојен од стамбеног (И и ИИ спрат 
и поткровље). Дневни боравак, као главни мотив, 
пројектован је кроз две етаже, са великом стакленом 
површином орјентисаном према реци и са пасарелом 
која пресеца двовисински простор повезујући делове 
галерије.

Простор у поткровљу, са пространом кровном 
терасом, такође је предвиђен као центар окупљања 
свих укућана и као �оквир� за дружење и разоноду.

Пројектован је готово у потпуности у стаклу, што 
доприноси утиску спајања и прожимања ентеријера са 
екстеријером.”

Жири:
”Награда се додењује за савремени третман садржаја 

и високе архитектонске вредности изражене преко 
приложеног пројекта са изванредно избалансираним 
односом пуних зидова и стаклених површина, чиме се 
постиже висок степен архитектонске пластике.”

ПРИЗНАЊА ЗА
ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКА РЕШЕЊА

Реконструкција и наткривање источне
трибине стадиона  “Чаир” - Ниш 

Аутори: Мирјана Анђелковић, Хранислав 
Анђелковић

Сарадници: Бранко Турншек, Миланка Станковић, 
Биљана Крстић

Аутори:

”Прва награда на конкурсу. Челични стубови носе 
конзолне челичне цеви, између којих је разапето 
тефлонско платно и плексиглас. Наткривено ј ецело 
гледалиште (33 реда). Публика кроз 4 главна улаза, 
преко разводног ходника, долази до 9 излаза на 
трибине. Испод трибина је обезбеђено око 7 000 м2 
пословног простора. Спољна фасада је решена у 
стаклу.”

Жири:
”Признање за професионални приступ специфичној 

проблематици пројекта са многим архитектонским и 
конструктивним вредностима.”

Градски стадион у Нишу 
Аутори: Љиљана Василевска, Бранимир Ћирић, 

Драган Костић 
Сарадници: Слађана Денкић, Александар 

Ристић

Аутори:
”Оригиналност форме (�заокренуто буре�), 

атрактивност фасаде, репрезентативност простора, 
(оплемењени градски амбијент) су карактеристике 
објекта који не заостаје за сличним објектима у свету 
(�Сиднеј�, �Нови Вембли�, Лондон). Функција 
простора је јасно подељена на спортски (према 
међународним нормативима) и вишенаменски 
(�мобилни�) простор (продајни, изложбени, спортски, 
административни, угоститељски), чије су комуникације 
прецизно одељене. Познаваоцима примењеног 
конструкивног склопа је познато да је примењени 
висећи систем врло рационалан, јефтин и брзе 
изградње. Чистоћа решења, једноставних линија и 
облика сваог асоцира на функцију објекта, који својим 
волуменом дискретно �израња� из парка у виду 
�отворене шкољке�. Изградњом стадиона Ниш би 
добио нов, препознатљив симбол града.”

Жири:
”Признање за успешно концептуално решење 

сложене архитектонско-просторне проблематике.”

Ресторан санаторијума “Победа” - Сочи 
Аутор: Миодраг Медар
Аутор: 
” Објекат је лоциран на падини изнад самог мора, 

на врло стрмом терену и у окружењу бујног зеленила. 
Замишљен је као цитадела, и као таква се везује за 
постојећи камени  бедем испред зграде санаторијума 
(хотела), која је грађена почетком овог века. Кров објекта 
је у нивоу тла испред постојеће зграде, представља 
проширење постојећег одморишта и прекрасан 
видиковац. На највишем нивоу је ресторан са 90 места 
и терасом, улазни хол и део кухиње. На средњем нивоу 
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је кафе-бар са терасом, тоалети и други део кухиње са 
економским улазом, а на најнижем нивоу билијарница. 
Новопројектовани објекат има  посебне улазе, али је 
са постојећим повезан подземним коридором.

Због различитог схватања уклапања у постојећу 
архитектуру и амбијент, приликом пројектовања сам 
имао пуно проблема са инвеститорима који су желели 
да копирам архитектуру постојећег објекта. Ово 
признање ми је сатисфакција за истрајност.”

Жири:
”Признање за изражен архитектонски сензибилитет 

контакта старог и новог.”

ЕНТЕРИЈЕРИ

НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ЕНТЕРИЈЕР

Пошта “Ниш”
Аутор: Јован Мандић
Аутор:

”Пошта Ниш: Један од најзначајнијих монументалних 
објеката у Нишу, зграда хипотекарне банке. Об јекат је 
морао да задржи печат времена када је пројектована 

и урађена, а променом функције и адаптацијом да се 
осети време у којем је то рађено.”

Жири:
”Награда за успешну ревитализацију и унутрашње 

уређење поште у Нишу, с тенденцијом очувања 
идентитета наслеђеног простора.”

Бутик “Јанковић”, кафе “Гамес” и
“Спорт-кафе” у Нишу

Аутор: Тома Јанић
Жири:

”Награда за високу кретивност испољену на 
различитим задацима професионалне активности.”

ПРИЗНАЊА ЗА ЕНТЕРИЈЕР

Оптика “Маја” - П.Ц. “Зона 3” - Ниш 
Аутор: Саша Буђевац
Коаутор: Александар Буђевац
Аутори:

”У поплави трендовских минималистичких и hight-
ech ентеријера, овај простор одише аутентичним и 
оригиналним духом. Окосницу компоновања чини  
визуелна и семантичка поента: транспонована форма 
ока која  духовито, али и неопозиво даје идентитет 
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овог ентеријера, а корисницима афирмише намену 
локала.Смело и успело обликовање награђено је 
признањем на годишњем конкурсу часописа ”Куће 
стил” за двехиљадиту годину.”

Жири:
Признање за висок професионални приступ 

ентеријерској проблематици, садржан у компоновању 
материјала, боја и светлости..”

Кафе клуб “Сцена” 
Аутор: Бранимир Ћирић
Аутор: 
”Некадашњи простор котларнице Народног 

позоришта у Нишу, осмишљен је тако да својом 

атмосфером асоцира на простор и окружење чији је 
саставни део.  Минималистички приступ са брижљиво 
одабраним ентеријерским детаљима и основном 
асоцијацијом да простор и атмосферу  у њему прави 
људски дух, определио је организацију простора и 
употребу материјала. Изградњом зидова у ентеријеру 
(опредељених што функцијом, што естетиком) и 
њиховом обрадом,задржава седух простора;прецизном 
и слободном орнаментиком подова, сугеришу се 
функционалне могућности простора; масивни зидови 
и греде конструкције објекта и примењена боја 
употребљени су као природни интиман али атрактиван 
”заклон”- прибежиште. Посебно је обраћена пажња на 
квалитет осветљења, и избор светлосних тела, столова 
и столица, који својом организацијом и формом делују 
као сценографија.”

Жири:
”Признање за оригиналност обликовања и 

материјализације у наслеђеној средини.”

BAG Shoop - Врање 
Аутори: Александар Милојковић, Славиша 

Кондић, Иван Костић
Аутори:
”Функционалистички инципи, умерена 

деконструкција, концепт новог материјализма, 
индустријска естетика;

Редукција материјала, редукција боје, 
транспарентност. Неутрална позадина за излагање.
Дрво, стакло, челик, алминијум, Ецологу    хигх 
тецхнологу”

Жири:
”Признање за савремени приступ организације и 

обликовања малог простора.”

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ СТУДЕНТСКИ РАД

Ресторан у тврђави
Аутор: Мирољуб Станковић
Аутор:
”Решењем ресторана у приземном простору нишке 

Тврђаве покушало се да се оформи одређен карактер 
на релативно малој површини.

Задати садржај је смештен у такав објекат који 
може да учини ово место атрактивним за кориснике. 
Микродиспозицију путева, кретања, травната површина 
одредила је концепт са лепезастим отварањем главних 
просторија ка активним површинама, и са јасном 
трансверзалом приступа и кретања (како ка објекту, 
тако и унутар њега). На ”трансверзалу” су се низале 
просторије, уз њихово међусобно прожимање, као и 
прожимање волумена споља.”

Жири:
”Награда за успешан истраживачки рад са оства-

реним одговарајућим архитектонским вредностима.”
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ПРИЗНАЊА ЗА
СТУДЕНТСКЕ РАДОВЕ

Основна школа 

Аутор: Душан Николић
Аутор:
”Полазећи од принципа ”архитектура као волумен”, 

али опет имајући у виду функционалне прохтеве, 
намену и стрмост терена, објекат је попримио разиграну 
форму. Тако, већи број правилних геометријских 
облика постављених у две укрштене модуларне мреже 
и конкавна композиција горњег дела дају динамику 
целом објекту.

У функционалној организацији, доминантни су 
позиција и простор хола и вишенаменског простора, 
као и учионижког тракта. Аскетизам облика понвљен 
је у аскетизму боја. Бела, хармонично прекинута 
чистим стакленим површинама. Архитектура постаје 
интересантна тек када поприми двоструки карактер тј., 
када је у исто време што једноставнијиа и сведенија, 
али опет сложена и разбијена у одређеној мери.””

Жири:
”Признање за успешно компоновање садржаја и 

архитектонских облика на косом терену.”

Идејни пројекат индивидуалне стамбене зграде 

Аутор: Славиша Кондић

Аутор:
”Композиција објекта решена је раздвајањем 

волумена по два правца одређена двема улицама 
које тангирају локацију. На тај начин остварен је висок 
степен интеграције објекта и места на коме се налази. 
Прожимање ентеријера и екстеријера остварено је 
великим ста кленим површинама, летњим учионицама 
и решењем партера, као и решење школског комплекса 
и умерени колорит освежен живахним детаљима имају 
повољно психолошко дејство на кориснике објекта и 
прилагођени су њиховом узрасту и потребама. При 
обликовању фасадних равни доследно је спроведен 
принцип јасне диференцијације у функционалном 
смислу различитих садржаја.”

Жири:
”Признање за једноставно и вешто структурирање 

садржаја и архитектонских облика.”

Складиште
аутор: Зоран Николић

Аутор:
”Објекат је функционално подељен у две целине: 

изложбено-административни део и магацински 
простор. Одва јање и наглашавање двеју целина 
постигнуто је њиховим смештањем у засебне форме 
као и различитом обрадом фасадних равни. Смелим 
увођењем независног (по обради) фасадног зида на 
месту продора супротстављених форми и његовим 
висинским наглашавањем, постигнут је двоструки 
ефекат: наглашена је супротстављеност форми; 
објекат је добио неочекивано складан изглед. Скелетни 
конструктивни систем чине челични профили који 
имају значајну естетску улогу на фасади магацинског 
дела.”

Жири:
”Признање за остварење архитектонске целине 

различитих садржаја.”

Ентеријер туристичке агенције “Атлас” 
аутор: Данијела Милановић
Аутор: 
”Локал се налази у ТПЦ ”Горча” у улици Победе. 

Простор је намењен за туристичку агенцију. Задатак 
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је захтевао обраду свих зидова, пода и плафона. Рад 
обухвата архитектонски детаљ, као и детаљ опреме.”

Жири:
”Признање за једноставност и вештину компоновања 

садржине и елемената ентеријера.”

ПУБЛИКАЦИЈЕ И ПУБЛИЦИСТИКА

Додељује се признање 
Грађевинско -архитектонском 
факултету Универзитета у Нишу 
за успешну делатност на пољу 
издавања уxбеника ширег 
професионалног значаја за следећа 
издања:

1. др арх.Никола Цекић - 
Библиотеке

Аутор:
Уxбеник је намењен студентима 

четврте године Грађевинског 
факултета у Нишу,одсека 
високоградње, али и свим 
пројектантима из ове области.

2. др арх.Никола Цекић - 
Студентски домови у Србији

Аутор:
Монографија је намењена 

првенствено пројектантима у 
области пројектовања зграда за 
колективно становање.

3. др арх.Никола Цекић - 
Развој стамбене јединице код 
студентских домова

Аутор:
Монографија је намењена 

првенствено пројектантима у 
области пројектовања зграда за 
колективно становање.

4. др арх.Душан Илић - 
Пројектовање стамбених зграда 
1

Аутор:
Публикација је по оцени 

рецензента уxбеник монографског 
карактера. Садржај произилази из 
сасмог наслова. Све илустрације су 
рађене слободном руком (преко 120 
примера). 1994. Године објављено је 

друго издање на енглеском језику (издавач Универзитет 
и Просвета Ниш).

5. др арх.Мирјана Анђелковић 
- Школске зградe

Аутор:
У књизи  је обрађена материја 

намењена, у првом реду, 
студентима Одсека високоградње 
на Грађевинском факултетеу у 
Нишу, али је могу користити и 
студенти архитектуре и пројектанти 
у бироима. 

Садржај и обим уxбеника примерени су оквирима 
наставног програма за предмет Пројектовање 
друштвених зграда, мада су поједина битнија поглавља 
дата у нешто ширем обиму.

Концепција књиге се базира на идеји да се, кроз 
анализе и образложења примера из извођачке и 
пројектантске праксе, нагласе основни принципи и 
норме неопходни за правилан приступ пројектовању 
школских зграда.

6. др арх.Хранислав 
Анђелковић - Перспектива

Аутор:
Уxбеник је написан за студенте 

архитектуре и високоградње. 
Обрађена је конструкција фронталне, 
хоризонталне и перспективе ‘’са 
угла’’.

7. др арх.Предраг Милошевић 
- Теорија архитектуре

 Аутор:
Публикација представља скрипте 

за предмет Теорија архитектуре на 
Архитектонском одсеку Грађевинско-
архитектонског факултета у Нишу. 
Материја је подељена у три дела�

Од питања “Шта је то теорија 
архитектуре?” ниже се први део са 
11 поднаслова, што представља 
уводне опште напомене у распону 

од етимологије до естетског развоја.
Други део у 30 наслова приказује теоријске мисли 

од Витрувија до друге половине ХХ столећа.
Трећи део у 11 наслова раправља о низу дилема 

архитектонског еснафа изражених опонентним 
односима.
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Из области публицистичке 

активности додељује се признање 
арх.Миодрагу Живковићу за 
континуално праћење архитектонске 
делатности преко великог броја 
чланака и других прилога.

Додела признања за публицистику

ПРИЗНАЊЕ ЗА
НАЈБОЉУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ РАДА

Спортска хала
Аутор: Ђорђе Китић

Аутор:
”Идејно решење кошаркашке хале у градском парку 

Чаир, Ниш.
Места за 6.000 људи; места за власника и 

пријатеље клуба; анализа и решење објекта у складу 
са најновијим трендовима у архитектури, а као опонент 
архитектури створеној у Нишу у протеклих 10 година.”

Жири:
”Оцењујући квалитет презентовања радова на 

изложби, жири је донео одлуку, да се признање за 
најуспешнију презентацију архитектонске идеје путем 
графичког дизајна, изражене савременим дигиталним  

сензибилитетом, додели пројекту спортске хале аутора 
Ђорђа Китића.”

 
ВЕЛИКА НАГРАДА ИЗЛОЖБЕ

“АРХИТЕКТУРА НИШ 2000”

Додела велике награде

Жири:
”Сагледавајући свеукупно архитектонско десето-

годишње стваралаштво презентовано преко изложбе 
“Архитектура Ниш 2000”, жири доноси одлуку, да 
велику награду изложбе додели реализованом 
архитектонском пројекту производно комерцијалног 
центра “Визус” у Доњој Врежини, аутора Марије 
Вучковић, који се јавља као весник нове архитектуре 
Ниша на раскрсници миленијума.”

Припремили:
арх.Хранислав Анђелковић
арх.Миланка Станковић
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ВЕЛИКА НАГРАДА ИЗЛОЖБЕ 

Дипл.инж.грађ. Марија 
Вучковић је добитник 
Велике награде изложбе 

“АРХИТЕКТУРА НИШ 2000”. 
Доносимо њену кратку биографију.

Рођена је октобра 1972. године. 
Дипломирала је фебруара 1997.
год. на Грађевинском факултету у 
Нишу, на одсеку за високоградњу, 
код професорке др. Мирјане 

Анђелковић. Тема: пројекат производно-комерцијалног 
центра “ВИЗУС”.

Од марта 1997.год. запошљена је у предузећу 
“ВИЗУС” (предузеће за креирање нових производа и 
инжењеринг). Као део тима пројектног бироа “ВИЗУС” 
учествовала је у реализацији пројеката за примену 
производа предузећа на објектима: Библиотека 
Матице Српске - Нови Сад, Институт за ратарство - 
Нови Сад, Главна Пошта - Ниш, Пословно-стамбени 
објекат у Београду у ул. Генерала Жданова и низу 
стамбених објеката.

Њен досадашњи стручни рад илуструју следећа 
остварења:

- 1998. год. Пројекат породичне стамбене 
зграде у Нишу (на изложби “Архитектура-Ниш 2000” 
приложен као објекат под називом ММГ). Пројекат 
се одликује доминантном културом зида и посебним 
уважавањем орИјентације објекта и климатских 
утицаја. Објекат је у реализацији.

- 2000. год. Пројекат ентеријера пројектног 
бироа предуећа ВИЗУС. У пројекту примењене 
препоруке прозвођача рачунарске опреме и искуства 
тима “ВИЗУС”. Пројекат је у реализацији.

- 2000.год. Сарадња на изради каталога фирме 
ВИЗУС. 

- 2000.год. Добитник Велике Награде на 
изложби “Архитектура Ниш 2000”

- Од стране критичара часописа НИН 
производно-комерцијални центар ВИЗУС проглашен 
је за једно од 10 најбољих остварења у Србији у 2000.
год.

Марија Вучковић, дипл.инж. о изложби:

Изложба “Архитектура Ниш 2000” попуњава 
празнину у постојању објективне архитектонске 
критике, тако да ширем грађанству и инвеститорима 
може да  покаже путеве којима треба да се креће 
даљи развој архитектуре.

Она је и показала разноликост у размишљању и 
начину рада и самим тим разменила информације 
међу ауторима. 

Волела бих да се на следећим изложбама направи 
још прецизнија категоризација јер би то дало 
детаљнију слику о потребама тржишта и начину 
размишљања аутора.

ДАН СТУДЕНТСКЕ УНИЈЕ ГАФ-а

У оквиру изложбе архитеката Ниша 
“АРХИТЕКТУРА НИШ-2000” Студентска 
унија као суорганизатор изложбе добила 

је задатак да организије студентски дан који је био 
13.12.2000. год. Програм је почео поделом каталога 
свим студентима, чији су радови били у поставци 
изложбе. Уручивање каталога, на задовољство 
студената, увеличао је проф. др Ранко Радовић, који 
је након ове церемоније потписивао каталоге оним 
студентима, који су то желели, а било их је доста. У 
поподневним часовима требало је да се прикаже 
филм о гипсаним радовима Гугенхајм музеја у Билбау, 
али нажалост због неодговорности људи из фирме 
ТЕГОЛА М ПЛУС овај филм није виђен тога дана, као 
ни људи из те фирме. У 18 часова почела је трибина 
професора др Ранка Радовића, коју је посетило доста 
студената, а наравно и велики број нишких архитеката. 
На задовољство студената, на трибини је, поред 
исцрпних информација, показано и мноштво слајдова 
савремених грађевина целог света. Након тога били 
смо гости у контакт емисији на локалној телевизији, 
чије су камере забележиле кратак али веома занимљив 
део трибине.

Задовољство које нам је пружено пре свега 
доласком великог архитекте др Ранка Радовића и 
свакако реч која говори да смо ми, студенти, били део 
велике и значајне манифестације, која се одржала на 
прелому векова, баца у засенак велики напор и труд 
који је уложен да се ова изложба реализује и засија 
онако како доликује.

СТУДЕНТСКА УНИЈА ГАФ-а

Са гостовања Ранка Радовића
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“АРХИТЕКТУРА НИШ 2000”

ГЛАСАЊЕ ПУБЛИКЕ

За време трајања изложбе посетиоци су могли, 
преко гласачких листића да гласају за изложене 
радове. На дан затварања изложбе објављени су 

резултати које овде доносимо.

Преглед броја гласова по категоријама

Радови са највише гласова по категоријама

Према томе генерално признање посетилаца је 
добио студентски рад “RHINOCEROS” КОШАРКАШКА 
ХАЛА, аутора Ђорђа Китића.

Бесплатан идејни пројекат, као награду 
организатора изложбе посетиоцема, добила је Нада 
Симоновић, правник.

ИЗЛОЖБА
“АРХИТЕКТУРА НИШ 2000.”

У НОВОМ САДУ

У организацији Друштва архитеката Ниша, у 
изложбеном простору Музеја ,,Војводина,, (бивши 
Музеј револуције) у Новом Саду, постављена је 

ужа селекција изложбе ,,Архитектура Ниш 2000.,, од 
око 100 паноа. Избор радова је обавила селекциона 
комисија коју је одредио Управни одбор Друштва. 

У врло лепом и функционалном простору, у две 
сале, радови нишких архитеката и студената су 
оставили повољан утисак на, не баш многобројне, 
присутне колеге на отварању. Домаћини, Друштво 
архитеката Новог Сада, слабу посету су правдали тиме 
да је термин отварања померан два пута, за место 
одржавања први пут одређен овај Музеј, а време за 
информисање јавности било прекратко. Надамо се 
да је током трајања изложбе било више посетилаца. 
Ипак, отварању је присуствовао покрајински министар 
грађевинарства арх. Лазар Кузманов, затим председник 
Друштва архитеката Новог Сада арх. Ђорђе Грбић, 
главни уредници часописа ДаНС проф.др. Светлана 
Вуковић и арх. Слободан Јовановић и други. У име 
нашег Друштва, присутне је поздравио и захвалио се 
на гостопримству арх. З. Чемерикић, нагласивши да 
је пред нама сарадња по свим питањима која се тичу 
наше струке. Посетиоцима су били на располагању 
каталози изложбе и прва три броја нашег билтена.

Изложба је одржана у периоду од 20. до 27. марта 
2001.г. и из Новог Сада се сели у Београд, где ће у 
Конаку кнегиње Љубице бити отворена 6.априла 2001.
г.

Арх. Иван Андрејевић
Арх. Зоран Чемерикић

ГОСТОВАЊЕ ИЗЛОЖБЕ

Категорија Назив рада и аутори Бр.г.

АРХИТЕКТОНСКИ
ПРОЈЕКТИ -
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

“ЦЕНТАР ВИЗУС”- Ниш
Марија Вучковић
Слободан Вучковић

5

АРХИТЕКТОНСКИ
ПРОЈЕКТИ - 
ИДЕЈНА
РЕШЕЊА

“ЦВЕТНИ ТРГ” - Београд
Александар Ђ. Кековић
Бранко Турншек
Љиљана Василевска

19

ЕНТЕРИЈЕРИ “BAG SHOP” - Врање
Александар Милојковић
Иван Костић
Славиша Кондић

3

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ “RHINOCEROS”
КОШАРКАШКА ХАЛА
Ђорђе Китић

22

ПУБЛИКАЦИЈЕ 0

Категорија Бр.г. %
АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ -РЕАЛИЗАЦИЈЕ 29 13,2
АРХИТЕКТОНСКИПРОЈЕКТИ - ИДЕЈНАРЕШЕЊА 97 44,3
ЕНТЕРИЈЕРИ 15 6,8
СТУДЕНТСКИ РАДОВИ 78 35,6
ПУБЛИКАЦИЈЕ 0 0,0

Укупно гласова: 219 100,0
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ГОСТОВАЊЕ ИЗЛОЖБЕ
“АРХИТЕКТУРА НИШ 2000”

Београд од 06.-16.04.2001.године
Конак Кнегиње Љубице

У организацији ДАН-а и ДАБ-а

У оквиру гостовања наше изложбе по градовима 
Србије следећа дестинација након Новог Сада 
била је Београд. Не треба ни говорити шта за 

афирмацију било које струке, а посебно архитектонске, 
значи једно овакво гостовање, поготово ако се одржава 
у просторима Конака Кнегиње Љубице, који је уједно и 
Музеј града Београда.

У том и таквом амбијенту се од 06.-16.04. одржала 
наша изложба.

Поставка коју су урадили арх. Зоран Чемерикић 
и арх. Александар Кековић одлично се уклопила у 
изванредан подрумски простор овога здања. Само 
отварање је протекло у свечаној атмосфери невеликог 
броја истакнутих архитеката Београда и Србије. 
Слабу посећеност отварању можемо приписати пре 
свега великом броју отварању сличних манифестација 
тог дана (петнаестак), као и слабом обавештавању 
јавности путем медија (новина и ТВ-а). 

Слаба посећеност може се приписати и донекле 
односу дела архитектонске јавности Београда 
према догађајима из “провинције”, мада их је наша 
изложба у потпуности у томе демантовала - како 
самим квалитетом и разноврсношћу архитектонских 
радова, тако и квалитетом њихове презентације и 
самом поставком. По речима присутних изложба је 
за њих била велико откровење и спознаја да се и у 
“провинцији”, Нишу, квалитетно ради.

Сама поставка састојала се од четири групације по 
категоријама, изложене на 97 паноа, што представља 
нешто више од половине радоива премијерно 
приказаних у Нишу.

Присутне је испред Музеја града Београда 
поздравио арх. Александар Ивановић, историчар 
архитектуре, бираним речима о самој изложби, 
посебно напомињући да се и први Салон урбанизма, 
зачет у Нишу, када је пре 9 година гостовао у Београду, 
одржао управо у овом здању, уз жељу да и наша 
изложба допринесе развоју архитектуре као што то 
чини Салон већ готово деценију.

Испред Друштва архитеката Београда уводну реч 
је дао председник мр арх. Игор Марић, осврћући се на 
изванредну сарадњу наша два Друштва ДАН-а и ДАБ-
а у протеклом периоду и најављујући нову, надамо 
се још успешнију сарадњу. Посетиоцима се обратио 
и новоизабрани председник Савеза архитеката 
Србије проф.арх. Петар Арсић дајући посебан значај 

изложби и активностима нашег Друштва у оквиру нове 
стратегије регионализације деловања САС-а. 

Осврћући се на идеју настанка изложбе, њену 
жељу да афирмише архитектонску струку у Нишу и 
циљ да постане традиционална манифестација и тиме 
допуни архитектонску изложбену сцену Србије, поред 
Београда и Новог Сада са још једним центром какав 
је Ниш, испред ДАН-а, присутнима се обратио арх. 
Александар Ђ. Кековић. 

На крају, у име Министарства за урбанизам и 
архитектуру Србије, осврћући се на актуелан тренутак 
струке и проблеме грађења, са жељом да Ниш постане 
значајан центар архитектонског стваралаштва, 
изложбу је отворио помоћник министра господин 
Зоран Радовановић.

Ваља напоменути да је 15.04.2001.године снимљен 
прилог о изложби, под уредништвом арх. Гордане 
Ковачевић, а у продукцији РТС-а, који је био емитован  
у оквиру емисије “Тајне простора” 19.04.2001.год.

Посебну захвалност Друштво дугује арх. Игору 
Марићу, председнику ДАБ-а, који нам је организовао 
изузетан пријем и указао велико поштовање  и 
гостољубивост, са жељом да наша дружења и у 
будућности наставимо, на чему му се ја у своје лично 
име и у име арх. Зорана Чемерикића најискреније 
захваљујем.

арх. Александар Ђ. Кековић
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КУЛТУРНИ ДОГАЂАЈ
2000. ГОДИНЕ?

У анкети коју су крајем прошле године, међу 
истакнутим личностима у култури,  спровеле “Народне 
новине”, издвајамо једно мишљење (20.12.2000.), које 
преносимо у целини:

Дивна Пешић, директор Народног музеја
ИЗЛОЖБА НИШКИХ АРХИТЕКАТА

Културни догађај у овој години је изложба 
“Архитектура Ниш 2000”, коју је организовало 
Друштво архитеката Ниша. Захваљујући ангажовању 
чланова овог друштва у прилици смо да видимо, 
готово, целокупно стваралаштво нишких архитеката у 
протеклој деценији. Импозантан је број учесника (108) 
и број ауторских радова (157). Битна чињеница је и број 
посетилаца ове изложбе, што јасно указује да грађани 
нису равнодушни шта се и како гради у њиховом граду. 
Моделовање града никога не оставља равнодушним, 
јер свим грађанима је стало да живе у граду који ће по 
свим елементима бити и функционалан. Као директор 
Музеја морам да истакнем као значајан културни 
дигађај и летошња ископавања на Медијани, али се 
надам да она од културних посленика града неће бити 
заборављена.

ЈЕДАН ОД ПРЕДЛОГА ЗА НАГРАДУ
“11 ЈАНУАР” ИЗЛОЖБА

“АРХИТЕКТУРА НИШ 2000.”
Савез инжењерских и техничарских организација 

Ниша је предложио изложбу “АРХИТЕКТУРА НИШ 
2000.” за доделу највишег јавног признања града Ниша 
- награде “11.јануар” за 2000. годину. Иако изложба није 
добила ову награду, вредан је помена и сам предлог 
јер и он представља својеврсно признање.

НИН-ОВИ КРИТИЧАРИ БИРАЈУ

“Десет најбољих”

Под горњим насловом (НИН бр. 2611 од 
11.1.2001.) НИН-ови критичари су издвојили 10 
најбољих архитектонских дела остварених у 2000. 
години Међу њима је и добитник велике награде на 

изложби “АРХИТЕКТУРА НИШ 2000.”, аутора Марије и 
Слободана Вучковића: 

− Стамбена зграда у Кумановској улици - аутор 
Бранислав Митровић

− Меморијално-културни центар на Равној гори 
- Спасоје Крунић

− Црква на Бежанијској коси - Михајло 
Митровић

− Филијала НБЈ у Булевару револуције 288 - 
Петар Вуловић

− Градски трг у Вршцу - Предраг Цагић
− Стамбена зграда у Новом Београду - 

Александра, Драгана и Александар Кековић
− Стамбена зграда у насељу “Голф 12 - Ричард 

Ингланд
− Стамбена зграда у насељу “Голф 12 - 

Александар Ђокоћ
− Два ентеријера у згради Краља Петра 45: - 

Зоран Булајић и Салон “Хемофарма” - Горан Војводић
− Пословно-производни објекат “Визус” у 

Врежини код Ниша - Марија Вучковић
Из текста преносимо део, за нас, актуелан: 
“...Главну награду на децембарској изложби “10 

година нишке архитектуре” жири је сасвим умесно 
доделио досад непознатом млдаом аутору Марији 
Вучковић за објекат у коме су спретно комбиноване 
разуђене стаклене форме и пуне зидне масе.

Од догађаја изван градилишних ограда треба 
похвално поменути Пети београдски тријенале, 
трећи том Антологије текстова из историје савремене 
архитектуре у избору Милоша Р. Перовића, изложбу 
“10 година нишке архитектуре, Салон урбанизма, 
такође одржан у Нишу и Дани архитектуре у Новом 
Саду...”

 
“Народне новине” (21.1.2001.), под насловом 

“Марија у друштву десет најбољих”, посвећују значајан 
простор овом НИН-овом тексту.

арх.Хранислав Анђелковић  

ДРУГИ О НАМА
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САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА

Боје нишке архитектуре

Изложба “Архитектура, Ниш, 2000,
комесар изложбе Александар Кековић,

Конак Кнегиње Љубице, Београд
Пише: Дијана Милашиновић Марић

Презентирани наслов, са освртом на гостивање 
Наше изложбе у Београду, објављен је у дневном 
листу “Глас јавности”, 25.4.2001.

Преносимо неколико цитата из овог текста:
“...београдска презентација... ...пружа слику 

великог замаха енергије и разноликог архитектонског 
израза...”

“...Међу реализованим пројектима и објектима 
запажају се постмодернистичка решења са обињем 
цитата и детања, затим сведене форме архитектуре 
стакла, објекти на којима се уочавају аутохтона 
тражења форми локалне градске куће, облици чији 
је ослонац у традицији,или реинтерпретација  
обликовања простора које су испитивали руски 
конструктивисти с почетка двадесетог века. Све 
то изражено је у делима архитеката различитих 
генерација...”

“...Ова изложба, јасно окрента комуникацији 
како унутар сопствених актера, тако и са блиским 
и ширим окружењем, означава велику промену у 
разумевању, афирмацији као и уочавању значаја 
сопственог учинка у процесу изградње локалног и 
ширег културног амбијента у коме живимо...”

Уз текст је дата и фотографија првонаграђеног 
рада, зграде “Визус”.

арх.Хранислав Анђелковић

НАША ИЗЛОЖБА
НА ТВ РТС БЕОГРАД

Радио Телевизија Србије (Београдски студио), у 
недељу, у оквиру емисије “Тајне простора”, је дала 
приказ наше изложбе, поводом њеног гостовања у 
Београду (6-16.4.2001., Конак Књегиње Љубице). У 
сажетом прегледу  представжени су најзначајнији 
радови са изложбе. У емисији, у делу који се односио 
на изложбу, учествовао је члан Управног одбора ДАН-
а, арх.Александар Кековић, који је у краћем излагању 
презентирао најважније вредности и карактеристке 
изложбе.

арх.Хранислав Анђелковић

ПОСЕТА
“САЛОНУ АРХИТЕКТУРЕ” У

БЕОГРАДУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДАН-а
или

КАКО НИОДЧЕГА НАПРАВИТИ НЕШТО

Пре самога описа путовања не могу а да се не 
сетим посете тријеналу светске архитектуре у 
Софији, јер је њена организација - неорганизација 

(организатора - фирму нећу помињати) и била повод 
да ДАН, у својој режији, организује посету Салону 
у Београду. Можда се неко може и запитати шта је 
ДАН досада чекао, а одговор може да гласи и овако: 
Имали смо доста других послова, а и чекала се права 
прилика, прави повод. Када се појавио, тачније када 
се Салон после дужег времена коначно обзнанио као 
манифестација која се после двогодишње паузе поново 
одржава, ДАН је реаговао и организовао ову посету.

арх. Мустафа Мусић: Вила "C" (прва награда)

Посету или боље рећи догађање архитектуре, јер 
нам се у тих 15-ак сати догодила архитектура и то 
код нас, у нашем главном граду, што је доказ да се и 
код нас пројектују и праве добре зграде, али су често 
у сенци оних других, можда зато што је оних других 
више.

Комплетан програм посете конципиран је да се 
обиђе и види што више у што краћем временском 
периоду, да се види што више објеката и да се стекне 
што бољи увид у оно шта се у задње време дешава у 
архитектури нашег главног града.

Ако себи, као писац овог текста, могу да дозволим 
тај луксуз да, уместо сувопарног описивања пута и 
осталих догађаја, изнесем своје виђење, које успут 
буди речено дели и већина колега, пре свега студенти 
архитектуре, онда се то у најкраћем може свести на: 
добро организовано, садржајно, поучно и едукативно 
дружење и упознавање и треба опет.

Добро организовано
Заиста осим мањих детаља око самог поласка, тј. 

кашњења узрокованог пре свега вишком људи који 
су на сам полазак на пут дошли “без карте” и доста 
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спорог пута до Београда, што је узроковало у старту 
кашњење програма, све остало је протекло у најбољем 
реду, боље рећи беспрекорно. То пре свега можемо 
захвалити господину арх. Игору Марићу, председнику 
Друштва архитеката Београда, који се заиста својски 
потрудио да за сваку активност предвиђену програмом 
обезбеди компетентне људе који о том објекту или 
манифестацији могу да кажу највише. Ту се пре свега 
мисли на арх. Славицу пројектанта београдске Арене, 
арх. Митровића пројектанта Цркве Василија Острошког 
на Бежанијској Коси, као и пројектанте урбанистичког 
решења Бежанијске Косе, те директора Галерије 
примењених уметности у којој се Салон одржавао, на 
чему му се ја лично захваљујем.

арх.Александар Спаић:
Пословна зграда РТВ Пинк (признање)

Садржајно
Маса садржаја и догађаја који су се као на филмској 

траци одвијали, претичући једни друге, оплемењујући 
и душу и тело.

Поучно и едукативно
Поучно за свакога, за нас старије да се подсетимо 

неких ствари и да упознамо неке и нове и старе ствари, 
а за млађе колеге, студенте архитектуре, нешто што 
могу да памте као први доживљај архитектуре, нечег 
што нису само предавања, вежбе, цртање и тренирање 
строгоће, већ да је то и нешто друго, оно лепо што чини 
архитектуру архитектуром, због чега се она и студира 
и воли. На крају крајева да се добра архитектура не 
налази увек и само тамо негде преко у часописима и 
на интернету.

Дружење и упознавање
Дружили смо се и упознавали међусобно, студенти 

и професори, пројектанти и студенти, ми из Ниша са 
њима из Београда, Новог Сада, Вршца, Крагујевца, ми 
са нама, они са њима, није битно, битно је да смо се 
упознали, да смо се дружили и да смо се разумели, јер 
нам је разумевање потребно и нужно за наш заједнички 
циљ којем тежимо - лепша кућа, лепши простор, лепши 
град, лепша околина.

Треба опет
Овоме не бих дао посебан коментар, јер то 

је проистекло од свих актера - учесника феште: 
архитеката, професора, студената. Само бих додао: 
треба чешће.

арх. Александар Ђ. Кековић

САЈАМ ГРАЂЕВИНАРСТВА

У Београду, од 24. до 28. априла 2001. године је 
организован сајам грађевинарства.

Имајући у виду значај Сајма за архитектонску 
струку, Друштво архитеката Ниша је одлучило да 
припреми организован одлазак на Сајам (500 дин. по 
особи, укључујући и улазнице за сајам). 

25. априла, у 8 часова, са паркинга код тврђавског 
моста, су кренула два аутобуса, са 98 путника. 
Међу њима је било највише архитеката, један број 
грађевинаца и значајан број студената архитектуре. 
Заступљене су биле све значајније организације 
и предузећа везана за архитектонско-грађевинску 
струку: Дирекција за изградњу града Ниша (највише 
учесника - 50), Завод за урбанизам, Грађевинско-
архитектонски факултет, “Грађевинарпројект”, 
“Нишпројект” и др. 

Према планираном програму, најпре је разгледан, 
познати, атрактивни и по неким питањима, у 
архитектонској јавности врло полемичан, објекат теле-
визије “Пинк”. Уз добру организацију, коју дугујемо 
и председнику ДАБ-а, арх.Игору Марићу, који нам је 
обезбедио присуство аутора арх.Александра Спаића. 
Посетиоци су врло комплескно и комплетно, из прве 
руке, добили информације о овом интерсантном 
објекту.

Око 13 часова је почела индивидуална посета 
сајму. 

Општи је утисак да је Сајам, у односу на прош-
логодишњи доживео значајан напредак. Број 
посетилаца је удвостручен. Број излагача је такође 
повећан, а било је и излагача из иностранства (Грчка, 
Чешка,Италија, Русија...).

Најобимније је била заступљена производња 
керамике, сатитарија, мермерних и гранитних плоча, 
столарије, хидро- и термо-изолације...

Верујемо да је овај Сајам весник једне нове будућ-
ности.

Повратак је заказан за 20 часова (заинтересовани 
су могли да гледају фудбалску утакмицу Југославија-
Русија) а у Ниш смо се вратили око 24 часа.

Подсетимо да је ово трећа стручна посета у 
организацији ДАН-а. Прва је била посета Тријеналу 
архитектуре у Софији (23.5.2000.), а друга, посета 
Салону архитектуре у Београду (23.3.2001.). 

Корист од оваквих екскурзија је несумњива и ДАН-
а треба да настави са оваквим активнстима..

арх. Хранислав Анђелковић
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аДруштво архитеката Београда (ДАБ) је почело да 

издаје свој билтен. Билтен, за сада има обим 
4 стране А4 формата (један лист А3 формата). 

Први број је изашао октобра, а други децембра 2000.г. 
Ових дана се очекује и број 3.

Преносимо важније наслове из прва два броја.
Број 1.
* ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ДРУШТВА 

АРХИТЕКАТА БЕОГРАДА
* СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

(писмо подршке демонстрантима)
* НАШЕ ПИСМО О НАМЕРАМА, УПУЋЕНО 

ДОС-у И ГРУПИ Г-17
* АКТИВНОСТИ ЧЛАНСТВА
* АКТУЕЛНО
* КОНКУРСИ
* ВЕСТИ
Број 2.
* КАНДИДАТИ ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ 

САВЕЗА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ ЗА ИЗВЕДЕНО 
АРХИТЕКТОНСКО ДЕЛО 1999/2000

* СУСРЕТИ ЧЕТВРТКОМ
* ИНИЦИЈАТИВА
* ИЗ САВЕЗА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ
* ИЗЛОЖБА (ЧЛАНАК СЕ ОДНОСИ НА 

ИЗЛОЖБУ “АРХИТЕКТУРА НИШ 2000”)
арх.Хранислав Анђелковић

ИЗАШАО ЈЕ БРОЈ 33

У традиционално познатим квалитетима (садржај, 
дизајн, опрема...), великим делом у пуном колору, 
обрадовао нас је нови број ДаНС-а.

За оријентациону представу о садржају овог броја 
преносимо наслове најважнијих рубрика:

РЕЧ УРЕДНИКА
ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ
ТЕМА БРОЈА
ИСТОРИОГРАФИЈА
АРХИТЕКТУРА У СВЕТУ
ПРЕДЛОЗИ
ИЗЛОЖБЕ
РЕАГОВАЊА
НАШИ ГРАДОВИ
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ
АКЦИЈЕ
НОВЕ КЊИГЕ
ИНФОРМАТИКА
За нас је посебно интересантан чланак на 48 

и 49 страни, где арх.Мима Живковић приказује 
нашу изложбу “АРХИТЕКТУРА НИШ 2000”. Уз текст 
је детаљно представљен рад награђен великом 
наградом изложбе - пројекат “Визус”: основе, пресеци 
и фотографија објекта (у боји).

арх.Хранислав Анђелковић

ФОРУМ

ЧАСОПИС САС-а И ДАБ-а, број 43

Недавно се појавио “Форум” (42 стране) у новом 
руху - квалитетнији папир, корице у боји, висок 
квалитет дизајна.

Скоро цео број је посвећен презентацији архитек-
тонских остваре, са пуно фотографија и мало текста

Доносимо, ради информисања, садржај овог 
броја:

РЕАЛИЗАЦИЈЕ
 Тениска академија GEMAX
 Вила C
 MC DONALDS, Крагујевац
 Стамбени објекат у Далматинској улици
ЕНТЕРИЈЕРИ
 Кафе FACE
 MILENIUM кафе
 Ресторан VILLA
 Бутик BUFFALO, Чачак
 Штанд ФРАНКФУРТ 
НАГРАДЕ
Годишња награда САС-а за остварење у 1997/1998 

год.
КОНКУРСИ
 Нови Београд
 Теразијска тераса
Горњи Милановац
ТЕКСТОВИ
 100 година од
 Ин мемориам
 Нова издања

арх.Хранислав Анђелковић
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40 ГОДИНА
ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКОГ

ФАКУЛТЕТА У НИШУ

Дана 28.12.2000.год., поводом 40 година од 
формирања Техничког факултета у оквиру којег су 
егзистирали Архитектонски и Грађевински одсек, 

одржала се прослава на Грађевинско-архитектонском 
факултету. У оквиру целодневне прославе одржан 
је низ манифестација, међу којима и изложба радова 
студената архитектуре који су претходно били изложени 
и на изложби “Архитектура Ниш 2000”. Радови су били 
изложени у холу Факултета и привукли су изузетну 
пажњу како гостију тако и студената нашег Факултета. 
Свечаност је отворио Академски хор са студентском 
химном Гаудеамус Игитур, а у надахнутој поздравној 
речи скупу се обратио декан Грађевинско-архитектонског 
факултета, проф.др Никола Цекић. 

Рођендан Факултета честитали су између осталих 
ректор Нишког универзитета, декани Машинског 
и Електронског факултета, као и декани свих 
грађевинских и архитектонских факултета у земљи. 
Скупу се обратила и г-ђица Татјана Субашић, изасланик 
министра за више и високо образовање у Србији. 

Након тога подељене су награде радницима који 
су на факулттету провели 10, 20, 30 и 40 година 
у континуитету, а затим су најбољим студентима 
Грађевинског и Архитектонског одсека уручена 
признања.

И на крају ваља истаћи да су главни терет 
организације прославе изнели студенти из Студентске 
уније ГАФ-а, као и чланови Друштва архитеката 
Ниша запослени на факултету. Као куриозитет треба 
напоменути да су, уместо монографије факултета (која 
није могла бити одштампана), као поклон подељени 
каталози са наше изложбе “Архитектура Ниш 2000”.

арх. Александар Ђ. Кековић

ЈОШ ЈЕДАНПУТ О ЗГРАДИ ДАН-а

У четвртак, 22.03.2001.године, ДАН је комплетирао 
и предао елаборат о ревитализацији и 
реконструкцији зграде Друштва архитеката Ниша. 

Са овим елаборатом се конкурише код институција 
Европске Уније задужених за културу, чиме се покушава 
спасти од тоталног пропадања ова прелепа зграда 
у Ул. генерала Милојка Лешјанина број 52 која је под 
заштитом споменика културе и о којој је већ писано у 
претходном “Архитекту”.

Елаборат поред предмера и предрачуна, који 
износи око 3.400.000 динара, садржи и кратак историјат 
зграде, фотографије садашњег стања, фотокопију 
докуметације о власништву Друштва над зградом, као 
и делове пројекта који је својевремено урадила арх. 
Љиљана Давидовић.

Намера Друштва је да у наредном периоду, поред 
ове активности, анимира и ширу јавност, поготово 
структуре власти у Општини и граду Нишу, као и 
потенцијалне инвеститоре, те је у том циљу задужила 
арх. Љупку Ковачевић, члана Друштва, да начини нови 
идејни пројекат адаптације, који би се презентовао 
на годишњој скупштини ДАН-а, која ће уједно бити 
и прослава 40-годишњице рада Друштва, када ће, 
премијерно, с тим пројектом бити упозната и јавност. 

Надамо се да ће ове активности дати резултате 
и да ће наша зграда засјати поново пуним сјајем на 
добробит свих Нишлија.

арх. Александар Ђ. Кековић

СКУПШТИНА СИТОН-а

У суботу, 3. марта 2001. године, у сали општинске 
зграде (ул. Николе Пашића 24), уз учешће 
тридесетак чланова, одржана је Изборна скупштина 

Савеза инжењерско-техничарских организација Ниша.
У име Председништва СИТОН-а, извештај о раду 

у периоду 1998. - 2000. год. поднро др арх. Никола 
Цекић.

АКТУЕЛНОСТИ
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С обзиром на све догађаје који су се у овом периоду 
десили, услови за рад скоро нису постојали. Ипак, и у 
тим условима забележене су, вредне пажње, одређене 
активности:

* Одржано је 10 састанака Председништва.
* Чланство је у великом броју својом стручношћу 

помогло у обнови земље.
* Значајно је активиран рад Друштва архитеката 

Ниша и Друштва инжењера и техничара саобраћајне 
стуке.

* Основано је Друштво-трошах секција.
* Запажено је присуство чланова у разним 

градским институцијама где су дали битан допринос 
функционисању тих институција (Комисија за 
урбанизам, Комисија за одрживи развој града...).

* Присуство у локалним јавним медијима 
(штампа, радио, ТВ).

* Организовање “ДЕВЕТОГ САЛОНА 
УРБАНИЗМА”

* Започете су активности на заштити зграде 
Друштва

* Поново је почела са радом Школа за 
рачунарску технику.

Истакнуто је да нека друштва (набројано је 8 од 17 
колико их има) нису имала значајније деловање.

Усвојен је програм рада за 2001. годину (предлог 
је прочитао председник дипл.инж. Слободан 
Аранђеловиђ) којим се предвиђа подизање активности 
СИТОН-а кроз:

* организовање и јачање постојећих друштава,
* пријемом нових чланова инжењера и 

техничара,
* одржавањем трибина и стручних семинара
* јачањем шах клуба ИТ,
* адаптацију радних просторија и зграде 

СИТОН-а,
* попис кадрова на територији СИТОН-а
* обука кадрова за разноврсно коришћење 

рачунара и учење страних језика
* изучавање европских стандарда и прописа за 

све струке
* презентацију Друштва на Интернету
* припрема за уређивање и штампање билтена 

ИТ Ниша.

У текст програма су уграђени и програми 9 друштава 
која су доставила своје програме.

По усвајању програма приступило се избору органа 
СИТОН-а.

Председништво чине сви председници друштава. 
За председника је изабран досадашњи председник 
дипл.инж. Слободан Аранђеловић.

На крају рада Скупштине додељена су признања.

арх.Хранислав Анђелковић

ИЗБОРНА СКУПШТИНА САВЕЗА
АРХИТКАТА СРБИЈЕ

У суботу, 31. марта 2001.године, у сали Дома 
инжењера и теничара Србије, у Београду (Кнеза 
Милоша 7а/3), одржана је редовна изборна 

Скупштина Савеза архитеката Србије. Скупштини је 
присуствовало 145 чланова, што је процењено као 
изузетно велико учешће (четвртина није могла да се 
смести у салу). Међу њима је било највише архитеката 
из Београда, али је било доста учесника и из других 
градова Србије - из Новог Сада (4) Ниша (12), Крагујевца 
(11), Ваљева ... 

Скупштина је имала следећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Отварање Скупштине и избор радних тела:
  -   Председништва од 5 чланова
  -   Записничара и 2 оверача записника
  -   Изборне комисије од 3 члана.
2. Уводна реч и Извештај председника Савеза 

архитеката Србије о раду Савеза између две 
Скупштине.

3. Извештај о финансијско-материјалном 
пословању Савеза архитеката Србије.

4. Дискусија по поднетим извештајима.
5. Усвајање измена и допуна Статута Савеза 

архитеката Србије.
6. Усвајање новог Правилника о спровођењу 

конкурса из области архитектуре и урбанизма.
7. Избор чланова Управног одбора, Суда части, 

Надзорног одбора и председника и потпредседника 
Савеза архитеката Србије.

8. Нацрт Програма рада Савеза архитеката 
Србије у наредном периоду.

После отварања Скупштине и избора радних тела 
прешло се на 2. тачку дневног реда. Уводно излагање 
и, извештај о раду у протеклом изборном периоду је 
поднео досадашњи председник Савеза, арх.Бранислав 
Митровић.

Према његовим речима било је доста активности 
и корисних иницијатива, али се у датом друштвеним 
условима нису могли постићи значајнији резултати.

Према извештају о финансијском пословању, 
годишња средства Свеза су се кретала од 700.000 до 
1.000.000 динара.

После кратке дискусије (тачка 4.) и прихватања 
поднетих извештаја, прешло се на тачку 5. у оквиру 
које су предложене одређене измене Статута према 
којима би се Управни одбор Савеза формирао по 
новим принципима. 11 чланова Управног одбора (по 
старом Статуту их је било 9) би се добила на следећи 
начин:

-  председника Савеза и 4 члана бира Скупштина,
- 2 члана делегира ДАНС (Друштво архитеката 

Новог Сада),
- 2 члана делегира ДАН (Друштво архитеката 

Ниша),
-  2 члана бира председник Савеза,
Проширени састав Управног одбора чине 

председници градских и регионалних друштава, 

ДРУШТВО АРХИТЕКАТА ЈЕ ДОБИЛО
ПРИЗНАЊЕ КАО НАЈБОЉЕ ДРУШТВО

ЗА 2000 ГОДИНУ
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руководилац Агенције за професионалну делатност и 
секретар САС-а.

Ови предлози измена Статута су, после дуже 
дискусије, усвојени у целини.

Под тачком 6. усвојен је предлог новог Правилника 
о спровођењу конкурса из области архитектуре и 
урбанизма (текст је објављен у часопису САС-а и ДАБ-
а “ФОРУМ”, број 42, јуна 2000.).

Затим се прешло на избор председника и органа 
САС-а (тачка 7.).

За избор председника САС-а спроведена је 
свеобухватна и врло демократска процедура. Управни 
одбор и две групе архитеката су предложили три 
кандидата за председника САС-а. Предложени су:

1. арх.Небојша Мињевић
2. арх.Александар Ацовић
3. арх.Петар Арсић 
Најпре су представници предлагача детаљно 

образложили своје предлоге, а затим су сами 
кандидати прокламовали своје виђење будућег рада 
САС-а. Високи и уједначени квалитети кандидата су се 
показали кроз подршку присутних чланова - добили су 
приближно исти број гласова (гласање је било тајно). 
За председника је (у другом кругу гласања) изабран 
арх.Петар Арсић, ванредни професор Архитектонског 
факултета у Београду. 

За органе САС-а су изабрани:

УПРАВНИ ОДБОР
1. арх.Петар Арсић, председник  (Београд)
2. арх.Стеван Мићић (Београд) 
3. арх.Миодраг Марковић (Београд) 
4. арх.Србољуб Роган (Београд) 
5. арх.Јованка Лалић (Београд) 
6. арх.Горан Војводић(Београд) 
7. арх.Владимир Лојаница (Београд) 
8. арх.Ђорђе Грбић (Нови Сад)
9. арх.Лазар Кузманов (Нови Сад)
10. арх.Александар Ђ.Кековић (Ниш)   
11. арх.Миодраг Медар (Ниш) 
Чланови Управног одбора су, по функцији, и 

председници свих друштава архитеката у Србији:
12. арх.Игор Марић (Београд)
13. арх.Драгослав Вучковић (Ниш)
14. арх.Милан Максимовић (Ваљево)
15. арх.Саша Исаковић (Пожаревац)
16. арх.Сузана Милошевић (Зајечар)
17. арх.Душан Соковић (Крагујевац)
18. арх.Петар Јотић (Крушевац)

СУД ЧАСТИ
1. арх.Светислав Личина (Београд)
2. арх.Тамара Шкулић (Београд)
3. арх.Малиша Миленковић (Јагодин)
4. арх.Слободан Јовановић (Нови Сад)
5. арх.Зоран Чемерикић (Ниш) 
НАДЗОРНИ ОДБОР (немамо податке) 
У вези програма рада САС-а (тачка 8. дневног 

реда), договорено је да нови Управни одбор припреми 
нацрт и у релативно скорије време сазове Скупштину.

Рад Скупштине је завршен око 16 часова.
арх.Хранислав Анђелковић

ПРВИ САСТАНАК
УПРАВНОГ ОДБОРА САС-а 

У среду, 18. априла 2001. године, у Београду, у 
просторијама САС-а (Кнеза Милоша 7а/3), са 
почетком у 15 часова, одржан је први састанак 

Управног одбора САС-а. 
Састанку је присуствовало 20 чланова Одбора: из 

Београда (10), Новог Сада (2), Ниша (3 - арх.Драгослав 
Вучковић, арх. Александар Ђ. Кековић и арх. Милорад 
Медар), Крагујевца (1), Ваљева (1), Зајечара (1), 
Пожаревца (1) и Крушевца (1).

На дневном реду су биле следеће тачке (текст 
дневног реда је приближно интерпретиран - нисло 
располагали интегралним текстом):

1. Финансијска питања

2. Организациона шема

3. Сарадња са медијима

4. Часопис “Форум”

5. Сарадња са факултетима

6. Оснивање Коморе архитеката

7. Разно.

Поменућемо два значајнија питања о којима је било 
речи на састанку.

Задњи број “Форум”-а је врло позитивно оцењен. 
Разматрано је даље развијање концепције часописа. 
Планира се шире укључивање свих друштава 
(укључивањем у редакцију и лица ван Београда), 
како би часопис садржајно покрио архитектонске 
актуелности у целој Србији.  

Друго, врло актуелно и значајно питање је 
формирање Коморе архитеката. На томе се већ 
дуже време интезивно ради, припремају се одређени 
текстови и контактира се са Министарством како би 
актуелна питања била уграђена у одговарајуће законе, 
који су у припреми.

арх.Милорад Медар
арх.Хранислав Анђелковић

ИСПРАВКА
У прошлом броју Гласника (бр.3), испод 

текста "О НАШОЈ КУЋИ - ДОМУ ДРУШТВА 
АРХИТЕКАТА НИША", изостављена су 

имена аутора: арх. Александар Ђ. Кековић 
и мр арх. Бранко Турншек.Извињавамо се 
ауторима и читаоцима због овог пропуста.
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ОТВАРАЊЕ
“ХЕМОФАРМОВОГ” ЦЕНТРА

“МИЛЕНИЈУМ”
Вршац, 05.04.2001.године

пројектант: Проф.арх. Петар Арсић

У прелепом амбијенту банатског града Вршца, у 
подножју вршачких брегова никао је и још увек 
ниче спортски, културни и трговачки центар 

“Миленијум”. 
Настао у глави пројектанта Проф.арх. Петра 

Арсића, с краја протеклог, а преточен у стварност 
почетком овога, наступајућег миленијума, с правом 
је назван “Миленијум”, симболизујући стварање неке 
нове, надам се успешније, епохе архитектонског 
стваралаштва. 

У свечарском декору првих дана пролећа, отворен 
је поменути комплекс, у коме централно место 
заузима спортска дворана капацитета око 5000 
места, испројектована и изведена по најсавременијим 
стандардима. Овај мултифункционални простор, 
поред поменуте дворане има или ће имати (комплекс 
још није у потпуности завршен јер се фазнои гради) 
отворено-затворени базен са трибинама, конгресну 
дворану, дискотеку за око 1000 посетилаца, као и 
садржаје угоститељства, трговине итд.

Овом комплексу посебност дају два основна 

сегмента. Изванредно уклапање објекта испод самог 
брда на скученој локацији, изнад постојећег стадиона, 
свој акценат наглашава белим зидовима једноставних 
форми и добро одмерених волумена, као и правим 
односима хоризонталних линија и вертикалне куле, 
која акцентује простор. У унутрашњости дворане 
доминира осећај интимности и сагледивости из 
сваке тачке, што није чест случај код објеката сличне 
намене. Технолошки и технички дворана је опремљена 
најсавременијом опремом и уређајима, између осталог 
са 6 семафора, од којих 4 централна, тако да се може 
рећи да је са те стране првенац у нашој земљи. 

На крају ваља истаћи да је само отварање 
протекло у изванредној атмосфери финалног турнира 
Кошаркашког купа Југославије, чији је организатор 
био концерн “Хемофарм” из Вршца, који је уједно и 
инвеститор изградње овог комплекса. 

арх. Александар Ђ. Кековић

ПРОМОЦИЈА ФИРМЕ “ОИКОС”

У понедељак, 9 априла 2001. године, од 13 часова, 
у сали Дирекције за изградњу града, одржана је 
промеоција светски познате италијанске фирме 

“Оикос”, која  производи боје и премазе за потребе 
грађевинарства.

Фирма има своја представништва у Београду, 
Новом Саду и Крагујевцу, а обављају се припреме 
да, у овој години, буде отворено представништво и у 
Нишу.

Промоција је организована у сарадњи са Друштвом 
архитеката Ниша.

арх.Хранислав Анђелковић
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ПАРК НА ТРГУ
ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

У НИШУ
 

У другој половини прошле, 2000. године, у вези 
парка ВЈ одвијао се низ активности.

Најпре је одређена локација у парку за градњу 
јавне чесме, а затим и локација за јавни тоалет.

Месеца јула је расписан конкурс за израду 
споменика краљу Александру Првом Карађорђевићу, 
чији је ранији споменик био поставњен у овом парку 
1939. године, а 1948. срушен и уништен (сачуван 
је само један део рељефа). По приспећу радова 
(30. септембра - стигло је 6 радова у року и два са 
закашњењем). Прву награду је добила скулптура 
Зорана Ивановића, академског вајара из Београда.

Најзад је закључено да парк треба сагледати као 
целину у којој ће се сагледавати место споменика, 
чесме и тоалета. Стога је одлучено да се распише 
конкурс за урбанистичко-архитектонско решење парка 

на Тргу Војске Југославије (прилажемо интегрални 
текст конкурса објављеног 16.2.20001.г. у дневном 
листу “Народне новине”).

Значајан је податак да је припрема материјала 
и организација конкурса поверена од стране ЈП 
Дирекције за изградњу града Ниша (инвеститора) 
Друштву архитеката Ниша и Друштву урбаниста Ниша. 
Ова друштва су за припрему конкурса формирала 
стручну екипу у саставу:

• Драгослав Вучковић, арх., председник ДАН-а,
• Душица Шеговић, арх., председник ДУН-а,
• Ангелина Петровић, арх. ДАН,
• Драгана Цанић, арх., ДУН,
• Мирјана Башовић, арх. ДАН,
• Владимир Захарјашевић, дипл.инж.шум., 

ДУН-а,
Техничку обраду су обавили:
• Миодраг Арсенијевић, дипл.инж.ел.
• Лидија Ристић, економиста.
• За известиоце су одређени:
• Ангелина Петровић, арх., Дирекција за 

изградњу   града Ниша и
• Мирјана Башовић, арх., “Грађевинарпројект” 

- Ниш.

Прва награда на конкурсу за споменик
(аутор З. Ивановић)

КОНКУРСИ

Накнадно је одлучено да се рок за предају
радова помери за 8. мај 2001. г.

Поглед на парк
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ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ
ДАЉЕГ УРЕЂЕЊА 

ТРГА ОСЛОБОЂЕЊА У НИШУ

После јавне трибине одржане у време изложбе  
“АРХИТЕКТУРА НИШ 2000,”, када су се већ 
евидентирали основни, веома сложени, проблеми 

даљег уређења Трга Ослобођења,  6. марта ове године, 
у сали Дирекције за изградњу града, одржан је округли 
сто на тему даљег уређења Трга Ослобођења, поново у 
организацији Друштва архитеката Ниша.

На позив организатора одазвао са велики 
број стручњака различитих профила из радних 
организација и институција нашег града, које се 
баве овом проблематиком. Присуствовали су 
претставници Нишпројекта, Грађевинар пројекта, 
Завода за урбанизам, Завода за заштиту споменика 
културе, Архитектонског факултета, Извршног одбора 
Скупштине града, Секретаријата за урбанизам и 
комуналне делатности, Музеја, УЛУС-а и УЛУПУДС-а, 
Саобраћајног института. Остало је нејасно одсуство 
званичног представника Дирекције за изградњу града.

 

Трг Републике некад

Ниш, иначе, има усвојено решење за овај градски 
потез, које је резултат јавног југословенског конкурса, 
одржаног 1991.године. Аутор решења је наш уважени 
архитекта Бранимир Јовин, и на основу победничког 
решења је урађен главни пројекат у Нишпројекту, који 
је радила, као одговорни пројектант, архитекта Весна 
Вилић.

Разлог за организовање оваквог скупа је, у првом 
реду промена услова под којима је, својевремено, 
расписан конкурс. Пре свега решење је подразумевало 
затварање улице  7. јули, на потезу од хотела Парк, 
до Тврђаве. Мост испред Тврђаве је требао да буде 
пешачки, али планирани режим саобраћаја данас у 
граду не отвара овакву могућност.

Следећи разлог је недоследност у материјализацији 
већ разрађеног главног пројекта, која је испољена 
на делу поплочавања Победине улице, на потезу од 
улице Николе Пашића до улице Цара Душана.

Поред наведених конкретних разлога, где се 
још могу убројити и изградња подземног пролаза и 
промена нивелета трга или израда надстрершница 

ДРУШТВО АРХИТЕКАТА НИША
ДРУШТВО УРБАНИСТА НИША

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
НИША

РАСПИСУЈЕ ОПШТИ, ЈАВНИ,
ЈУГОСЛОВЕНСКИ, АНОНИМНИ КОНКУРС
за урбанистичко-архитектонско решење

ПАРКА НА ТРГУ ВОЈСКЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ У НИШУ

Конкурс је урбанистичко-архитектонски. Од 
учесника се тражи програмско-просторно и 
уређајно-пројектно урбанистичко-архитектонско 
решење простора обухваћеног конкурсом, које 
треба да буде основа за израду планске и техничке 
документације.

Уколико до утврђеног рока стигне најмање 8 
радова, који одговарају пропозицијама конкурса, 
доделиће се награде:

       I  награда 60.000 динара
       II  награда 40.000 динара
       III  награда 30.000 динара
Расписивачи конкурса именовали су 

Оцењивачки суд у саставу:
• председник:
 Александар Радовић, дипл.инж.арх., 

Завод за заштиту споменика културе, Ниш;
• чланови:
• Слободан Милосављевић, дипл.инж.

маш., ЈП Дирекција за изградњу града Ниша,
• Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх.,ЈП 

Завод за урбанизам Ниш,
• проф. Василије Милуновић, дипл.инж.

арх., представник Савеза архитеката Србије,
• доц. мр Драгана Базик, дипл.инж.арх., 

представник Удружења урбаниста Србије,
• Мара Рашковић, дипл.инж.пејз.арх., ЈП 

Завод за урбанизам Ниш,
• Зоран Ивановић, академски вајар из 

Београда, аутор награђеног рада на конкурсу за   
скулпторско решење и израду споменика краљу 
Александру Првом Карађорђевићу у Нишу.

Секретар конкурса је: Даница Чемерикић, Савез 
инжењера и техничара општине Ниш.

Конкурсни елаборат, уз уплату од 800,00 
динара, подиже се или писмено наручује од 
Друштва архитеката Ниша, ул. генерала Милојка 
Лешјанина бр. 52, 18000 Ниш.

Уплата се врши на жиро рачун Савеза инжењера 
и техничара општине Ниш 42500-678-6-1445 уз 
назнаку: “уплата за конкурсни елаборат за парк на 
Тгг Војске Југославије у Нишу”.

Подизање конкурсног материјала је од 
20.фебруара 2001.године, од 1000 до 1400 сати.

Рок за предају радова је 20.април 2001.године 
до 14°° сати.

За све додатне информације обратити се 
секретару конкурса на телефон 018/520-608.
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са пратећим објектима, постоји  и опште мишљење 
да данас десет година после конкурса треба поново, 
кроз једну стручну анализу сагледати овај централни 
део града и расветлити  све могућности у његовом 
решавању

На самом округлом столу одзив и активност стручне 
јавности је био више него задовољавајући. Чула су се 
бројна, и у извесној мери опречна мишљења, што само 
указују на сложеност и тежину проблема, који само та 
иста стучна јавност и може да реши.

С обзиром на сву сложеност и компексност 
покренутих питања око уређења Трга, Округли сто није 
завршио свој рад, већ је остала обавеза да се одржи 
још један састанак на коме би се дфинисали коначни 
закључци.

Надамо се да ћемо у наредном броју “Архитект”-
а моћи да вам представимо комплетније дискусије и 
мишљења са Трибине и Округлог стола, уз финалне 
закључке.

арх. Иван Андрејевић 

ЈАВНА РАСПРАВА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА НИША

У Заводу за урбанизам урађен је предлог за измене 
и допуне Генералног плана Ниша, Овај предлог је 
недавно стављен на јавни увид. Да би ефикасније 

и квалитетније дошло до примедби на предлог, 
организовани су посебни састанци са групацијама 
сродних институција.

Тако је, јавна расправа за Друштво архитеката и 
Друштво урбаниста Ниша, организована у уторак, 10. 
априла 2001. године, у сали Дирекције за изградњу 
града, са почетком у 12 часова.

У трочасовној дискусији, тридесетак учесника, је 
изнело доста значајних примедби на презентирани 
предлог. Према речима директора Завода, архитекте 
Мирољуба Станковића, овај састанак је дао, о односу 
на претходне јавне расправе, највећи допринос 
предлогу, што се могло и очекивати с обзиром на 
стручни састав присутних.

КА ИНСТИТУЦИЈИ
“ГРАДСКИ АРХИТЕКТА”

Много пута раније, а у задње време све чешће, 
гледајући непримерене архитектонске и 
урбанистичке реализације у нашем граду, са 

жаљењем се помиње некадашња функција “градског 
архитекте”. На ово место је постављан архитекта 
проверених вредности, који је, уз широка овлашћења, 
чувао естетику градског архитектонског амбијента. 
Његова сагласност је била неопходна да би се 
приступило реализацији архитектонског објекта.

Ова идеја је неколико пута актуелизирана на 
Упрравном одбору ДАН-а, али није имала неки 
конкретнији вид.

Недавно, на иницијативу “Ниш стан”-а, у сарадњи 
са Управним одбором ДАН-а, обављени су први 
разговори са градским властима о формирању једне 
комисије која би проверавала архитектонске вреднсоти 
пројеката за надзиђивање зграда.

Комисија би била састављена од представника 
институција које су стручно везане за архитектуру 
и урбанизам као што су: ДУН, ДАН, Грађевинско-
архитектонски факултет, Секретаријат за урбанизам и 
комуналне послове, “Наш стан”, Завод за урбанизам, 
“Грађевинарпројект”, “Нишпројект”, Завод за заштиту 
споменика културе...

Свакако да није актуелно само контролисање 
надзиђивања зграда, али ту, у овом моменту, свакако 
има и највише проблема. У сваком случају ову 
охрабрујућу иницијативу треба поздравити.

арх.Хранислав Анђелковић
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СЕЋАЊЕ НА ЂОРЂА ЦАНИЋА
АРХИТЕКТУ И СЛИКАРА

Пре три године, добри човек Ђорђе Цанић, колега 
и пријатељ, немирни дух и стваралац изузетних 
квалитета, напустио је поприште свога животног 

века.
Рођен је у Нишу 

1943.године, у њему је 
дипломирао на Архи-
тектонском факултету 
нишког Универзитета. 
После вишегодишње 
активности у Заводу 
за заштиту споменика 
културе у Нишу, од 1972. 
је планер у Заводу за 
урбанизам града Ниша. 
Године 1998. Био је 
изабран за директора  
Народног музеја у Нишу.

Један је од запажених стваралаца који је у широку и 
комплексну област урбанизма инкорпорирао садржаје 
архитектуре формом конструктивизма, схватајући 
и интерпретирајући простор интегрално. Дуализам 
Ђорђа Цанића, архитекте и сликара, значио је синтезу 
једне раритетне уметничке личности у уметности 
архитектуре.

Бавећи се у Заводу за заштиту споменика културе 
проблемом уређења и ревитализације историјске 
Тврђаве, Цанић је подвлачио гледиште да “Тврђава 
може и мора да прими савремене функције”, али 
да” у журби не би ваљало направити корак који би 
деградирао наслеђе или чак онемогућио да се до нових 
сазнања о Тврђави дође”! Промовисано тада, такво 
гледиште остало је и до данас, и данас, актуелно!

Акварели Цанићевих грађевина су, пре свега, 
ансамбли са назнаком и поруком и времена и простора, 
слојевити! Између осталих бројних, Ђорђе је за собом 
оставио и следећа сликарска дела: Старе и Саборне 

цркве и Учитељског дома у Нишу, изузетног каменог 
моста у Скопљу, епске Корчуле, архитектонско-ликовне 
ризнице у Обилићевом венцу у Нишу, Стамбол капије, 
цркве и улице у питорескном Херцег Новом, старог 
града Котора, Тврђавског моста у Нишу, панораме 
Ниша, ситија Победе, прекрасног Бола на Брачу, цркве 
Св.Стефана. . . 

Посебно су му запажена учешћа, између бројних 
изложби, на ликовним манифестацијама, акварелима 
на Ликовном салону у Битоли 1982. године, акварелима 
изложеним у Дому културе у Болу на Брачу године 
1988., са портретима  Ниша у Галерији савремене 
ликовне уметности Србија у Нишу 1995., акварелима 
у КПЗ Војводине у Новом Саду 1996. године,  Ликовној 
колонији Равна Гора године 1998.,  . . . 

У својству ангажованог председника Друштва 
архитеката Ниша, Цанић је саопштењем за јавност, 
кризне 1996.године, високо подигао моралну заставу 
струке, а афирмацијом “стручних и моралних вредности 
архитекте” и, како је посебно истицао, “значај учешћа 
Друштва архитеката у свим фазама изградње нашег 
града”.

08.04.2001., Ниш
арх.Миодраг Живковић

арх. ЖИВОРАД СТОЈИЋ
(1947. - 2001.)

Рођен је у Нишу, техничку школу је завршио 1965. 
г. и у Београду уписао Електротехнички факултет, 
да би после две године, 1967, прешао у Ниш, на 

Архитектонски одсек Техничког факултета. Дипломирао 
је 1974. а запослио се 1975. г. у “Грађевинару” и ту провео 

две године на пословима 
руководиоца објеката. 
Године 1977. прелази у 
Електронску индустрију 
- Ниш, где остаје до 1994.
г. у Служби инвестиција, 
задњих година и као њен 
руководилац.

Из друштвеног 
сектора прелази у 
приватни, формирајући са 
партнером архитектонски 
биро “Арх-нова”, а 1997. 
оснива са партнером 
фирму за обраду и продају 

плочастог дрвног материјала “Ерголајн” у Медошевцу.
У мећувремену, од 1994. до 1996.г. у више наврата 

је боравио у Москви у новосадној фирми “Коп-
инвестмент”, где је обављао послове пројектовања и 
надзора на реконструкцијама пословних и стамбених 
објеката.

арх.Зоран Чемерикић

IN MEMORIAM
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арх.МИЛЕНКО ГАШИЋ
(1939. - 2001.)

Рођен је у Брусу, техничку школу завршио у 
Нишу, студирао у Скопљу, а дипломирао на 
Архитектонском факултету у Београду 1962. 

г. Радио је као пројектант у фирмама “Прогрес” и 
“Нишпројект”, а најдуже у “Грађевинарпројекту”, одакле 

је 1988. г. прешао у оперативу 
“Грађевинара”- Управа 
градње Београд. Последњих 
осам година провео је у 
Москви, у фирми “Магдон” и у 
руско-швајцарској компанији 
на пројекту “Колос”.

Од његових значајнијих 
објеката треба издвојити: 
хотеле “Озрен” и “Партизан” 
у Нишкој Бањи (адаптација, 
реконструкција и 
надградња), сарадњу са арх.
М. Пауновићем на идејном 
пројекту туристичког 

комплекса “Наис” у Нишу, стамбено-пословни блок 
на углу ул. Наде Томић и ул. Светозара Марковића у 
Нишу, стамбено насеље у Бору, мотел у Шимановцу и 
комплекс Новог гробља у Нишу. Сарађивао је са нашим 
познатим архитектима проф. Станком Мандићем и 
Спасојем Крунићем.

Арх. МИЛОРАД ВОЈИНОВИЋ
(1937. - 1998.)

Изненада и тихо, као што је и живео, напустио 
нас је новембра 1998.године наш драги колега 
и мој одани цимер - колега  Милорад - Мика 

Војиновић.
Припада оном тиму изузетних архитеката 

конзерватора који у радном веку наше установе остају 
трајно, као узор самопрегалаштва, поштења и оданости 

послу.
Дипломирао је на 

Архитектонском факултету 
београдског универзитета 
1962. године. Своју праксу 
младог инжењера архитекте 
започео је одмах по 
дипломирању у пројектном 
бироу грађевинског пре-
дузећа “Грађевинар” Ниш, 
а затим као професор у 
Средњотехничкој школи у 
Књажевцу. 

Понет искреним 
опредељењима да се посвети специфичном раду 
на заштити градитељског наслеђа, прелази у Завод 
за заштиту споменика културе Ниш, што је за његову 
личност и нашу установу било од изузетног значаја. 
Његов широки обим деловања нарочито је значајан 
на изради студија и предлога заштите урбаних целина 
староградских језгара Врања, Зајечара, Књажевца, 
Лесковца, Неготина, Сокобање и др.

Незаобилазан је његов скоро тридесетогодишњи 
допринос свеукупној заштити вредне градитељске 
баштине источне и југоисточне Србије, с тежњом 
да се служба заштите споменика културе истакне 
на прави начин и добије своје адекватно место у 
непрекидном развоју архитектонског стваралаштва. 
Скоро аскетски упорно, систематски и неуморно 
је истраживао, штитио и проучавао споменичне 
вредности старог градитељства и за собом оставио 
изванредну архитектонску документацију. Израдио 
је многе пројекте за рестаурацију, реконструкцију 
и адаптацију многих веома значајних објеката од 
Неготина до Врања и непосредно својим надзором 
допринео њиховој правилној ревитализацији и 
коначној презентацији, од којих су најзначајнији: Гигина 
и Спаскина кућа у Власотинцу, Пашини конаци и кућа 
Боре Станковића у Врању, Кућа са аркадама, Саборна 
црква и стара црква Св. Богородице, Хајдук-Вељкова 
барутана и комплекс Мокрањчеве куће у Неготину, 
затим зграде старог начелства и школе у Прокупљу, 
цркве у Конxељу, затим зграде Пастеровог завода, 
Ћеле-куле, Официрског дома, Саборне цркве, зграде 
Универзитета и комплекса Копитареве улице у Нишу. 

Највећи захват у области заштите и очувања 
индустријске архитектуре извео је на комплексу 
фабрике дувана у Нишу. Веома нарушеног здравља, 
посветио је своје последње дане рестаурацији старе 
зграде Среског начелства, данас зграде Општинског 
суда у Нишу, и тако је на најбољи начин остао и остаће 
увек са нама, жељан заслужено већег признања за 
свој неизмерно велики рад.

Очувањем комплетне документације коју је 
израдио, и приређивањем изложбе његових радова, 
на најбољи начин би било презентовано његово 
целокупно значајно дело.

Арх. Даница Јанић
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Скупштина општине у Прокупљу
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