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Прва одредница у Београду била је првонаграђени рад на 
Салону – Стамбени објекат на Дедињу у улици Милана 
Тепића бр. 2-4, ауторског тима арх. Дејана Миљковића 
и арх. Јована Митровића (сл.1). Објекат се налази у 
близини зграде ТВ „Пинк” и на самом улазу болнице 
„Др Драгиша Мишовић”. У пратњи арх. Игора Марића, 
нашег великог пријатеља, и аутора објекта, арх. Јована 
Митровића, обишли смо објекат. У краћем обраћању 
коаутор је образложио основну замисао објекта, те нам 
је објаснио на који начин је дошло до саме реализације, 
односно неопходност добре спреге инвеститор-
пројектант, у овом случају уједињене у исте личности, 
да би објекат од идеје до реализације био у потпуности 
ауторски. Утисак о објекту је да је то у суштини стамбени 
објекат куће у низу репрезентативног карактера, 
који својом функциоалношћу и неомодернистичким 
приступом у обликовању и перфекцијом извођења 
детаља, одаје утисак да је, и у нашим условима, могуће 
реализовати идеју у потпуности, као у неким другим 
много развијенијим земљама. То је вероватно и највећа 
вредност овог објекта, који је жири 27. Салона препознао 
и највише вредновао. 
Следећа дестинација је био Музеј примењене уметности 
у центру Београда, у којем се одржава 27. Салон 
архитектуре. 
Утисак о поставци Салона, боље рећи о избору радова, 
је у најмању руку помешан. Каталог у боји, који се 
први пут у историји Салона појавио на дан отварања, 
делује као озбиљно и савесно урађен посао. Саму 
поставку одликује веома мали број ентеријера, али и 
реализованих капиталних објеката, док доминирају 
стамбене индивидуалне и колективне зграде. Ово 
пре свега говори о моћи (финансијској) појединца као 

инвеститора и немоћи друштва и компанија. То може да 
представља и почетак повратка капитализму (транзиције) 
што у неком догледном времену за архитектуру значи и 
неке капиталне инвестиције у области здравства, културе, 
образовања итд., а то ауторима отвара могућност 
исказивања знања и сензибилитета. 
Овако, у креацији „етида” у архитектури (ентеријери, 
индивидуалне куће), највише успеха, односно Гран При, 
понео је већ поменути објекат. 
По аутору овог текста, најбољи објекат на Салону 
представља Кућа Пејовић на Повлену, аутора арх. 
Благоте Пешића, о којој је било више речи у „Архитект”-у 
бр.15. Овај објекат импонује својом амбијенталношћу и 
применом локалних материјала, који објекат и простор 
претварају у јединствену целину, за шта је арх. Пешић 
добио награду Града Београда у области архитектонског 
стваралаштва на Данима Београда од 16.-19. априла 2005.

Жири 27. Салона у саставу:
Проф. Петар Арсић, диа
Проф. Дарко Марушић, диа
Мустафа Мусић, диа
Зоран Радојичић, диа
Проф. Михајло Тимотијевић, диа
доделио је следећа признања по категоријама:

• Признање у категорији Архитектура – 
реализације, арх. Благоти Пешићу за кућу „Пејовић” 
на планини Повлен код Ваљева (сл.2)

• Признање у категорији Архитектура 
– реализације, арх. Јовану и Ружици Сарић, за 
стамбени објекат у Подгорици (сл.3)

27. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ
Београд, 15.3 - 17. 4. 2005.

ТЕМА БРОЈА - САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ

Већ 5 година уназад Друштво архитеката Ниша 

организује посету Салону архитектуре у Београду. 

Тако је било и ове године. Интересовање за посету 

превазишло је очекивања организатора, који су 2 

предвиђена аутобуса попунили за 3 дана. Могла 

су се попунити још 2 или 3 аутобуса, углавном 

студентима архитектуре, али... то неком другом 

приликом или до идућег Салона.

Насловна страна каталогар
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• Признање у категорији Архитектура – 
реализације, арх. Југославу Јањићу, арх. Небојши 
Јеремићу, арх. Горанки Тривановић и арх. Радовану 
Штерићу, за објекат „Cаsh & Cаrry ТЕМPО” на Вилиним 
водама у Београду (сл.4).

• Признање у категорији Ентеријер, арх. Горану 
Војводићу и арх. Гроздани Шишовић за ентеријер 
„Showroom ЕМP” у ул. Кнеза Милоша у Београду 
(сл.5).

• Признање у категорији Публицистика, арх. 
Слободану Малдинију за двотому „Енциклопедију 
архитектуре” (сл.6).

• Признање у категорији „Градитељско наслеђе”, 
арх. Ранку Томићу за конак манастира Светог 
Архангела код Призрена (сл.7).

• Признање у категорији „Конкурсних пројеката”, 
арх. Снежани Веснић, арх. Владимиру Миленковићу, 
арх. Татјани Стратимировић, арх. Срђану Марловићу 
и арх. Милошу Миросавићу за пројекат Археолошког 
парка на Малти (сл.8).

• Признање у категорији „Урбанизам”, арх. 
Соњи Радовић за урбанистички пројекат урбане 
и амбијенталне реквалификације реке Мораче у 
центру Подгорице (сл.9).

Ваља похвалити и организаторе, односно кустоса Музеја 
примењене уметности задуженог за архитектуру, мр 
Љиљану Милетић - Абрамовић, која је јасно разврстаном 
поставком по категоријама учинила Салон прегледнијим, 
а посебно је интересантно залагање да у категорији 
студентских радова временом буду презентоване све 
архитектонске школе у земљи.
Вредне помена овогодишњег Салона су и пратеће 
манифестације, које су дале жељену динамику изложбе. 
Наше нишко Друштво архитеката је такав концепт 
од почетка манифестације „Дани архитектуре Ниша” 
форсирало.
На крају овог текста, уз све похвале организаторима 
Салона, морамо изрећи добронамерне критике, у циљу 
да наша најпрестижнија и најдуговечнија архитектонска 
манифестација буде још квалитетнија. Оне се односе, 
пре свега на рад селекционе комисије, која је, по мом 
мишљењу, могла одбити 30% радова који, својим 
архитектонским изразом, презентацијом и тематиком, не 
заслужују да се појаве на Салону. 

Утисци о Београду и његовом центру у архитектонском 
смислу представљају освежење и доказ да наша 
престоница крупним корацима граби ка друштву 
европских градова попут Будимпеште, Беча, Прага...
А повратак у Ниш протиче уз разговоре и препричавање 
утисака о Салону и Београду са благим жалом што се и о 
нашем граду архитектонски не побринемо мало више.

арх. Александар Кековић

Слика 1

Слика 2

Слика 4

Слика 3
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II САЈАМ ГРАЂЕВИНАРСТВА

ГРАДИНИС 2005.

27.09. – 01.10.

хол и плато
Грађевинско-архитектонског факултета

У име сајамске куће COLEX CENTAR

позивамо Вас да посетите и презентујете

своје производне програме на

2. Сајму грађевинарства и

предузетништва у грађевинарству

– ГРАДИНИС 2005.
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ВРЕМЕ АРХИТЕКТУРЕ
– ТРЕЋИ ПУТ МЕЂУ ВАЉЕВЦИМА
Манифестација и изложба Друштва архитеката Ваљева
Ваљево, 21.3. - 22.4.2005.

Током прошле године, Друштво архитеката Ваљева, скренуло је пажњу стручне јавности издавањем 

публикације под називом „Време архитектуре”. Публикација је презентована у Ваљеву, Београду, Новом 

Саду и, наравно, Нишу. 

Кроз ово издање дат је преглед архитектонских 
дешавања у Ваљеву током 2002. и 2003. године. Како 
стоји у уводном тексту, публикација је добила назив 
по тада други пут одржаној манифестацији „Време 
архитектуре”. Овог пролећа, од 21. марта до 22. априла 
одржана је нова манифестација под овим називом. Дакле, 
трећи пут организована манифестација најављује њен 
традиционални карактер и жељу да се сваке три године 
ваљевски архитекти и студенти архитектуре окупе и 
широј јавности презентују како свој рад, тако и културу 
односа према својој професији и према афирмацији 
квалитета урбаног развоја града.

На отварању манифестације (Гимназија, 21. марта)

Председавајући на отварању (с лева на десно): Милорад 
Јевтић, Дарко Марушић, Слободан Малдини, Бојан 
Ковачевић

Овогодишњи програм манифестације представио је 
у Ваљеву три изложбе, шест предавања и промоцију 

три књиге у четири дана једномесечног програма. 
Организатори су посебно задовољни с обзиром да је у 
свим програмима учествовало и пет лауреата на тада 
управо отвореном Салону архитектуре у Београду, чиме је 
потврђен квалитет планираног програма манифестације, 
с обзиром да се резултати жирија Салона приликом 
осмишљавања програма нису знали.

ПРВИ ДАН – понедељак 21. март

Манифестација је отворена у понедељак 21. марта у 
Ваљевској гимназији промоцијом две стручне књиге. 
Већ тада су били познати резултати жирија Салона 
архитектуре у Београду, тако да је посебно задовољство 
било угостити управо добитника Признања за најбољу 
публикацију Салона, архитекту Слободана Малдинија. 

Слободан Малдини: Енциклопедија архитектуре 
(насловна страна)

Високо признање додељено је задвотомну „Енциклопедију 
архитектуре”, која је такође на Сајму књига, крајем прошле 
године, добила признање за издавачки подухват године.
Несвакидашње издање за нашу средину додатно чини 
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необичним чињеница да иза обимног дела, на 1650 страна 
са 6000 илустрација, стоји један аутор који је преданим 
радом, кроз домаћу и инострану стручну литературу, 
направио енциклопедијске изводе стручних појмова и 
светски познатих архитеката. О овом издању у Ваљеву 
је надахнуто говорио архитекта мр Бојан Ковачевић, 
директор Музеја града Београда.
Након овога, невелики број присутних, могао је да се 
упозна са збирком критичких осврта на релевантне 
догађаје из области архитектуре архитекте Милорада Х. 
Јевтића који су објављени у књизи „Критички рефлекси 
– 101 осврт на савремену архитектуру Србије”. Јевтићева 
књига такође представља несвакидашње дело с 
обзиром да представља тридесетогодишњи рад нашег 
уваженог критичара архитектуре. У књизи су обухваћени 
текстови писани и публиковани у периодици, највише 
у недељнику „НИН”. Иза ових текстова стоји „тридесет 
година непрестаног дијалога са феноменом простора, 
архитектуром, кућама, са идејама стваралаца и јавношћу” 
истакао је архитекта проф. Дарко Марушић, који је, као 
уводничар књиге, говорио на промоцији. Тако, на једном 
месту се могу наћи записи о, можда, најзначајнијим 
догађајима наше архитектуре, који су истовремено 
њени савременици, „сведочанство времена и допринос 
нашој култури” и као таква „мениторна подлога тумачењу 
историје архитектуре Србије”.
Као својеврсни увод у прву стручну изложбу која је 
отворена у Ваљеву, изложбу „50 година Института за 
архитектуру и урбанизам Србије”, презентовани су 
планови које за подручје ваљевске општине ради 
Институт. Презентацију је представила архитекта 
Марија Максин Мичић, а након чега је у галерији 
Народног музеја отворена поменута изложба. Изложбу 
је отворио архитекта Игор Марић, помоћник директора 
Института. Ова изложба такође представља значајан 
преглед и на неки начин одсликава репрезентативну 
историју савремене архитектуре Србије кроз студијска 
истраживања, планове, пројекте, изведена дела. Марић 
је истакао да имена аутора који се појављују на изложби 
говоре о чврстим коренима које ова институција има у 
нашој професији. Најављено је да ће, након Београда 
и Ваљева, изложба гостовати и у другим срединама 
укључујући и Ниш.

ДРУГИ ДАН – петак 1. април

Предавање о скулптуралној архитектури Индије и 
јужне Азије, историчарке уметности мр Иване Пражић, 
представило је нама недовољно познату уметност и 
културу овог дела света. Кроз широко обухваћен преглед 
углавном сакралне архитектуре, могао се видети однос 
културе, традиције, филозофије и појавних скулптурално 
обликованих елемената у камену кроз низ векова.

Да се ради о релевантном приказу, говори чињеница да је 
Ивана Пражић живела неколико година у Индији, путујући 
и студирајући традиционалну уметност и архитектуру, где 
је и магистрирала на Универзитету у Бангалору. 
Наставак програма манифестације десио се у кафе 
галерији „BookVA” отвaрањем изложбе ауторске групе 
„re:ACT”: Дејана Милановића, Срђана Тадића, Ивице 
Николића и Ваљевке Гроздане Шишовић. На неформално 
постављеној изложби, приказана су три пројекта за 
које су аутори и високо награђени. Конкурсни пројекат 
за споменик модерној Србији на Славији (аутори М. 
Младеновић, С. Батарило, Д. Милановић и Г. Шишовић), 
који је награђен првом наградом, својим смелим и 
савременим решењем у стручној и широј јавности 
изазвао је низ опречних коментара и мишљења.

ТРЕЋИ ДАН – уторак 5. април

Најзначајнији догађај на ваљевској манифестацији 
свакако представља изложба Друштва архитеката Ваљева, 
изложба ваљевских архитеката и студената архитектуре. 
Изложбу је у галерији Народног музеја Ваљево отворила 
Јелена Ивановић Војводић, председница Друштва 
архитеката Београда. Отварајући изложбу она је дала 
посебно признање ваљевским архитектима рекавши да 
је „Друштво архитеката Ваљева својим активностима дало 
посебан допринос српској архитактури. Ово је смотра 
свеукупног стваралаштва и младих и оних старијих, 
изложба пројеката, реализација објеката и ентеријера. 
На тај начин бележимо тренутак у коме живимо, тако да 
можемо да покажемо да смо у том тренутку нешто важно 
радили и урадили”. А да се ради о важном догађају говори 
чињеница да се на изложби нашло преко 50 учесника, са 

Отварање изложбе „50 год ИАУС-а” у Музеју (21. март)Милорад Јевтић: Критички рефлекси - 101 осврт на 
савремену архитектуру Србије (корице)
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Са изложбе Друштва архитеката Ваљева (галерија 
Народног музеја Ваљево, 5. април) Гроздана Шишовиц, 
Горан Војводић - продавница сатова БПМ (ентеријер)

Са изложбе Друштва архитеката Ваљева (галерија 
Народног музеја Ваљево, 5. април): Анђелка Мандић 
Милутиновић - стамбено-пословни објекат у Ваљеву

Са изложбе Друштва архитеката Ваљева (галерија 
Народног музеја Ваљево, 5. април) Гроздана Шишовиц, 
Горан Војводић - продавница сатова БПМ (ентеријер)

је и зграда „МПЦ”-а.” - истиче Цагић основно обележје 
овог објекта. Милуновић је презентацији овог објекта 
приступио попут каквог филма о томе како се стварало, 
овог пута једно архитектонско остварење, тако да 
су бројни посетиоци предавања могли да сагледају 
целину концепта и начина како је објекат настао, кроз 
презентоване бројне пројектантске детаље, који обично 
остају скривени или заборављени.
Следеће предавање одржали су добитници Награде за 
најбољу реализацију овогодишњег Салона архитектуре у 
Београду архитекте Дејан Миљковић и Јован Митровић. 
Гран при салона додељен је за објекат стамбених кућа у 
низу на Дедињу у Београду. Презентација овог објекта, 
коју је представио архитекта Митровић, изазвала је 
посебну пажњу с обзиром да се ради о актуелном 
и репрезентативном делу које једноставним, али 
квалитетно реализованим и добро осмишљењим 
средствима, постиже високе стандарде у реализацији 
стамбеног простора. Приказана архитектура не припада 
уобичајеним „салонским објектима” репрезентативног 
типа, тако да се овде истиче обликовно непретенциозан 
приступ, са, за нашу средину, „лековитом” архитектуром, 
заснованој на традицији класичне модерне и 
препознатљивог типа куће у низу. 

преко 60 приказаних пројеката, што је за мали град као 
што је Ваљево, значајан број. Посебну тежину изложби 
су дали пројекти који су високо награђени у стручној 
јавности. Тако, посетиоци изложбе су могли да виде 
кућу Пејовића на планини Повлен код Ваљева, за коју 
је аутор архитекта Благота Пешић добио признање 
овогодишњег Салона архитектуре у Београду и награду 
града Београда за архитектуру. Такође, приказан је и 
ентеријер продавнице сатова БПМ у Београду, архитекте 
Горана Војводића и ваљевке Гроздане Шишовић (re:ACT) 
такође награђен на овогодишњем Салону архитектуре 
у Београду признањем за најбољи ентеријер, као и 
публикација „Време архитектуре” награђена Повељом за 
публицистику на прошлогодишњем Салону архитектуре 
у Новом Саду. Уз то, треба истаћи и низ конкурсних 
пројеката којима су ваљевски архитекти награђени на 
јавним и позивним конкурима, од чега можемо издвојити 
првонаграђени пројекат на конкурсу за социјално 
становање архитекте Милорада Обрадовића. Оно што 
се још могло видети на изложби је разноврсност тема, 
као и стилских карактеристика приказане архитектуре. 
Овој разноврсности доприноси спремност ваљевских 
архитеката да прикажу не само репрезентативне изведене 
објекте, већ и идејне пројекте, реконструкције постојећих 
објеката, студијске планове и друге специфичне 
интервенције у простору. У томе су се посебно истакли 
радови најмлађих архитеката и студената архитектуре 
који су показали да постоји велики креативни и стручни 
потенцијал у Ваљеву.
Отварање изложбе Друштва архитеката Ваљева, по 
традицији, пратила су стручна предавања, која су овог 
пута одржали архитекти који су претходних година 
својим радом добили највиша стручна признања. 
Прво предавање одржао је архитекта проф. Василије 
Милуновић о пословном објекту МПЦ на Новом Београду, 
за који је Милуновић 2003. године добио Годишњу награду 
Савеза архитеката Србије и исте године главну Награду за 
најбољу реализацију на Салону архитектуре у Београду. 
О овом објекту Милуновић је прошле године објавио и 
монографију „Увек мало даље” о којој је у Ваљеву говорио 
проф. Предраг Цагић, рецезент ове монографије. 
„Нове високе технологије примењене у архитектури, 
обележавају раздобље нове модерне, са чијом назнаком 
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Са изложбе Друштва архитеката Ваљева (галерија 
Народног музеја Ваљево, 5. април): Срђан Илић - 
Доградња школе

Са изложбе Друштва архитеката Ваљева (галерија 
Народног музеја Ваљево, 5. април): Горан Станојевић 
- студентски рад

Дејан Миљковић, Јован Митровић: Стамбене куће у низу 
на Дедињу у Београду - (Награда за најбољу реализацију 
- Салон архитектуре, Београд 2005.)

Архитекта Дејан Миљковић је приказао још једно дело 
које су ови аутори заједнички реализовали, а које је 
такође било запажено на Салону архитектуре 2003. 
године, када су награђени Признањем за најбољи 
ентеријер. У питању је, величином мала интервенција, али 
идејно и ликовно значајна реализација продајног салона 
женских ципела „Joshua” у Београду. 

ЧЕТВРТИ ДАН – понедељак 11. април

Последња два предавања обележила су, на први поглед, 
различита искуства, која су предавачи изнели. Међутим, 
њих повезује заједнички однос према традицији са једне 
стране на примеру у нашој средини и са друге стране у 
Холандији. Архитекта Благота Пешић се дугогодишњим 
радом у области реконструкције и заштите културног 
и архитектонског наслеђа афирмисао пројектима за 
које је добио више признања Салона архитектуре у 
Београду за област реконструкције (конак манастира 
Студеница, Увац, Бањска...). Такође, већ су поменута 
висока стручна признања за кућу на планини Повлен, 
коју је управо реализовао на бази ових искустава 
стечених на проучавању нашег градитељског наслеђа. 
Овог пута, у Ваљеву је архитекта Пешић представио 
истраживање о остацима манастира Мажићи из XII 
века. Занимљивост овог истраживања била је у томе 
што је првобитни локалитет овог манастира показао 
да не постоје остаци манастира старији од XV века, а да 
је писана грађа указивала да је манастир основан још у 
XII веку. Истраживањем, у коме је учествовао Пешић, је 
установљено да је манастир погодило клизиште, због 
чега су монаси изградили нову цркву и објекте манастира 
на потпуно другој локацији, али са истим манастирским 
братством. Истраживањем на ширем локалитету ова 
хипотеза је потврђена нађеним остацима из XII века који 
су показали да је клизиште „однело” половину темеља 
цркве чак 50 метара даље. Уз остатке манастира нађени 
су вредни археолошки остаци који су укључили чак и 
прибор за хируршке операције. 

Завршетак програма предавања припао је ваљевској 
архитектици Анђелки Мандић Милутиновић, која је широј 
стручној јавности најпознатија по реализацији нове 
зграде СУП-а у Ваљеву. Тема предавања била је стамбена 
архитектура у Амстердаму, а поводом њеног недавног 
боравка у овом граду. Очекивани преглед савремене 
стамбене архитектуре у Амстердаму, међутим, претворио 
се у богат преглед историје стамбене архитектуре овог 
града. Тако је публика могла да се упозна са оригиналним 
традиционално грађеним објектима и данашњим 
савременим реализацијама, углавном ослоњеним на 
богату и препознатљиву традицију грађења. Изузетан 
преглед амстердамске архитектуре завршен је и кратким 
видео записом кроз нова стамбена насеља Амстердама. 

арх. Милан Максимовић, 
председник Друштва архитеката Ваљева
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Салон се ове године поново вратио у Галерију Матице 
српске, чија сала у приземљу сасвим одговара потребама 
овакве изложбе. Медијска покривеност догађаја 
је била симболична. Неколико стотина посетилаца 
присуствовало је свечаном отварању изложбе и додели 
повеља. Салон су отворили градски архитекта Весна 
Просеница и председник Друштва архитеката Новог Сада 
арх. Лазар Кузманов. После Салона одржан је округли 
сто са темом Јавни простори на коме је било изложено 
неколико текстова, радова и пројеката.
Доказана је потреба за одржавањем регионалних Салона, 
који ће, заједно са националним у Београду и регионалним 
у Новом Саду, Нишу и Ваљеву, приказивати објективни 
пресек савремених дешавања у српској архитектури. 
Богатство српског архитектонског живота објективно 
се може сагледати посредством Салона архитектуре, 
појединачних изложби, али и архитектонских часописа. 
Ако су баш часописи огледало домаће архитектуре, како 
је једном записао Ранко Радовић, онда су изложбе праве 
слике архитектонског стваралаштва.

На XIII Салону архитектуре Новог Сада додељене су 
традиционалне награде - Награда града и повеље за 
појединачне категорије. Жири Салона, у саставу Силвија 
Каценбергер, Ненад Ковјанић и Лазар Кузманов одлучио 
је да Награду града Новог Сада за најбоље реализовано 
архитектонско дело у претходној години додели 
ауторском тиму арх. Душан Миладиновић и Дарио Чупић 
из Новог Сада за Пословни објекат ауто-салон на Новом 
насељу (Сл.1).
На Салону су по обичају били бројни урбанистички 
пројекти, од којих се жири одлучио да награди конкурсни 
рад за град Акурери на Исланду, младих аутора Јелене 
Јосиповић и Небојше Ђурђулова. Пажњу су такође 
привукли радови везани за генералне планове природних 
подручја, потом Регоонални план Требиња, као и радови 
новосадских планера: Марина (Ђ. Бајило), Футошки парк 
(И. Арадски, Р. Кузмановић). У конкуренцији су били и 
планови са недавног конкурса за Трифковићев трг у 
Новом Саду (Сл.2).
У категорија Архитектонских пројеката увек је било 

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НОВОГ САДА 2005.
Нови Сад, 16. - 23.5.2005.

У организацији Друштва архитеката Новог Сада, 

између 16 и 23. маја, у Новом Саду, одржани су, 

тринаести по реду, Дани архитектуре са централном 

манифестацијом - Салон архитектуре Новог Сада. 

На Салону је учествовало 60 аутора и ауторских 

тимова, са више од 80 радова сврстаних у седам 

категорија. Насловна страна каталога

Слика 1 Слика 2
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најлуциднијих радова, који су чинили искораке из дневне 
архитектонске продукције. Повељу Салона за ову област 
добио је архитекта млађе генерације Александар Рацков 
(Пројекат пословног објекта Меринг у Зрењенину – Сл.3) 
који је запажено учествовао на Салону 2001. са зградом 
Black white, такође у Зрењанину. У овој категорији било 
је низ квалитетних радова од којих се истичу идејни 
пројекти породичних кућа нишких архитеката Данице 
Станковић, Милана и Драгослава Танића, као и стамбено-
пословни центар на Сењаку арх. Тимотијевића и Симића.
Категорија Архитектонске реализације, сама по себи, за 
ствараоце је најпривлачнија. Приметне новине у виду 
наглашене свести о све важнијој вредности простора, 
личног и јавног, заједничка жеља за позиционирањем 
архитектонског стваралаштва у корпусу српске културе, 
као и ниво презентација радова, донеле су и бољи 
одјек саме манифестације. Повељу Салона у категорији 
реализација добио је Миодраг Р. Јовановић за објекат 
Крематоријума у Новом Саду (Сл.4). И у овој категорији, 
поред награђених пажњу привлаче породичне куће - кућа 
на Морави арх. Ћирића, сопствена породична кућа арх. 
Бабовић и Алдерете и посебно надахнуто пројектована 
викенд кућа арх. Дубравке Ђукановић, на Поповици, у 
близини Сремске Каменице. 
Изложени радови у категорији Ентеријера (Пројекти 
и Реализације) доносе нове радове поменутог 
архитектонског тима Бабовић-Алдерете који су једни од 
водећих домаћих ентеријериста, солидне радове арх. 
Кековића и Петровића за Луткарско позориште у Нишу 
итд. Награду у овој области добио је новосадски арх. 
Немања Радусиновић за ентеријер стамбене јединице 
који је актуелан формом (минимализам) и садржајем (60-
так м2) (Сл.5). 
У категорији Публицистика, научно-стручни радови и 
књиге две равноправне повеље су додељене за књиге Слика 6

Слика 5

Слика 4Слика 3
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Градотворци (Сл.6), суботички стамбени објекти од барока 
до модерне (Гордана Прчић-Вујновић, Викторија Алаџић, 
Мирко Грлица) и Врата, Кикиндски архитектонски драгуљ 
(Сл.7) (Бисерке Илијашев) које су направиле квалитетан 
помак у истраживању и презентацији градитељског 
наслеђа војвођанских градова.
За најбоље студентске радове ове године су проглашени 
дипломски радови - жири је повеље доделио дипломском 
раду Андрее Тамаш (Сл.8) и пословно-тржном центру 
Милоша Протића (Сл.9). Оба рада третирају непосредну 
околину старог градског језгра као и познате споменике 
новосадске архитектуре - Соколски дом арх. Табаковића 
и сецесијску Манратову палату арх. Липота. 
Продукција приказана на овогодишњем XIII Салону 
архитектуре Новог Сада је солидна и задовољавајућа, 
разнолика по садржају, ауторски свесна и одговорна. 
И, што је можда најважније, велики део приказаних 
пројеката је остварен или ће то ускоро бити. Примећено 
је појачано присуство нишких архитеката као и одсуство 

већег броја активних новосадских архитеката који 
су имали одговарајуће радове. Незаинтересованост 
стваралаца за излагање може се и мора победити. 
Ипак, то је ствар организације Салона у коју би свакако 
требало увести учешће на позив, како би се добио што 
квалитетнији пресек архитектонске продукције. Време 
озбиљних продукција увелико је већ почело, тако да 
ће на том пољу организатори сличних манифестација 
убудуће морати радити много више.
Током пролећа у Новом Саду су одржане и две ауторске 
архитектонске изложбе: арх. Војислав Девић - Храм 
свехришћанског сусретања и помирења (Галерија 
Војвођанске банке од 12. - 22. априла) и Изложба 
реализација и конкурсних радова арх. Лазара 
Кузманова (Галерији УЛПИДИВ-а од 24. - 31. маја), које 
су динамизирале иначе скроман живот архитектонских 
изложби у граду.

Владимир Митровић
историчар уметности, Нови Сад

ТЕМА БРОЈА - САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ

Слика 9Слика 8Слика 7
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У организацији Удружења пејзажних архитеката СиЦГ, а под покровитељством и у просторијама Пословног 

центра НИС „Југопетрол” у Новом Београду, у петак 3.јуна 2005. отворен је Први салон пејзажне архитектуре 

у нашој земљи.

На Салону пејзажне архитектуре, од укупно 76 приспелих радова, одабрана су и изложена 42 рада у 

различитим категоријама: планови, пројекти отворених простора, вртови, студије и истраживања. За 

излагање су одабрани радови домаћих професионалаца, затим радови пристигли из Републике Српске, 

као и радови студената.

Отварању је присуствовало око 300 посетилаца.
Најпре се присутнима обратила Анђелка Јевтовић, као 
председник Удружења пејзажних архитеката (УПА). Након 
тога је Велимир Ћеримовић, у име седмочланог жирија 
Салона поднео извештај о раду и саопштио закључке 
жирија. Жири је доделио Велику награду Салона – 
Grand Prix и шест плакета. Након образложења жирија, 
награђенима су уручена признања.
Салон је званично отворио Анђелко Ковачевић, 
потпредседник Привредне коморе Србије. Након 
свечаног отварања приређен је коктел.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА I САЛОНА ПЕЈЗАЖНЕ 
АРХИТЕКТУРЕ 2005.
Жири за оцену радова, који су пристигли у отвореном 
року за I САЛОН ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ 2005. чинили 
су:
1. Мр Велимир Ћеримовић, дипл. инж. пејз. арх. конз. 
– председник
2. Мр Драгана Базик, дипл. инж. арх. – члан
3. Мр Љиљана Абрамовић, дипл. ист. уметн. – члан
4. Мр Стојанка Радуловић, дипл. инж. пејз. арх. – члан
5. Мр Дејан Скочајић, дипл. инж. пејз. арх. – члан
6. Мр Јелена Живковић, дипл. инж. арх. - члан 
7. Нада Будошан, дипл. инж. пејз. арх. – члан
За I САЛОН ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ пристигла су 73 рада 
и 3 публикације (укупно 76 радова) и 2 рада in memoriam 
(ова 2 рада нису ушла у конкуренцију). 

Пристигли радови разврстани су према категоријама и 
то:
У категорију – Планови, разврстано је 7 пристиглих 
радова. 
У категорију – Јавни пејзажноархитектонски објекти, 
сврстано је 27 радова.
У категорију - Вртови, разврстано је 5 пристиглих радова.

У категорији - Културно наслеђе, није било радова из ове 
категорије.
У категорију - Студије и истраживања, сврстано је 7 
пристиглих радова.
У категорији - Висок уметнички допринос, издвојен је 1 
пристигли рад.
У категорију - Публикације, разврстане су 3 пристигле 
публикације.
У категорији - Радови из иностранства, разврстано је 8 
радова.
У категорији - Студентски радови, разврстано је 17 
радова.
У складу са пропозицијама и критеријима, Жири је од 
76 пристиглих радова, издвојио 42 селектована рада за 
излагање на Салону.
*
Од награда додељен је 1 (један) ГРАН ПРИ и 6 (шест) 
плакета.
Након прегледа и оцене радова, Жири I САЛОНА 
ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ, донео је одлуку и доделио је 
следеће награде:

Највишу награду ГРАН ПРИ, Жири је доделио раду:
Пројекат Зелена регулатива Београда – прва фаза – јун 
2003.г.
аутори: стручни тим Урбанистичког завода Београда. 
Руководиоци: Љиљана Бајц (руководилац пројекта), 
Јасминка Цвејић (руководилац стручног тима, методолог 
и концептор пројекта).
Синтеза: Јасминка Цвејић, Љиљана Бајц, Биљана 
Гламочић, Валентина Стерђевић.
Тим сарадника: Слободан Јовановић, Надежда Ђаковић-
Петровић, Михајло Грбић, Горан Дражић, Аница 
Теофиловић, Ђурђица Иванчевић, Андреја Тутунџић, 
Немања Јевтић, Мира Игњатовић, Соња Новак, Гордана 
Шешлија.

ПРВИ САЛОН ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ
Нови Београд, 3.-12.6.2005.
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Зелена регулатива Београда (Гран При)

Врт шпанске амбасаде у БГ

Сирмиврт, Сремска Митровица

Врт у Милочеру

Излетиште Трипкова - Златибор
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У категорији – ЈАВНИ ПЕЈЗАЖНОАРХИТЕКТОНСКИ 
ОБЈЕКТИ, признање – плакету освојила су 2 рада и то:
Сирмиврт - пројекат уређења пословног простора 
„Паншума” у Сремској Митровици
аутор: Драган Вујичић, д.и.п.а.
Излетиште Трипкова – Златибор, 
аутори: Александар Бобић, д.и.п.а. и Милош Антонијевић, 
д.и.а.

У категорији – ВРТОВИ, признање – плакету, освојио је 
рад:
Окућница амбасаде Шпаније у Београду,
аутори: Душан Тодоровић д.и.п.а. и Драгана Симовић 
д.и.п.а. 

За ВИСОК УМЕТНИЧКИ ДОПРИНОС, издвојен је рад на 
тему врта, коме је додељено признање – плакета. То је 
рад: 
Резиденцијални врт у Црној Гори
аутор: Весна Надаждин - Љубичић д.и.п.а.

У категорији СТУДЕНТСКИ РАДОВИ, признање – плакету 
добила су 2 рада и то:
Urban construction - пази циклус
аутори: „Cityscape” (Надежда Перишић, Весна Фрканец, 
Јелена Пантелић, Богдан Обрадовић, Светлана 
Милутиновић), студенти пејзажне архитектуре - Београд
Трг испред Више школе за филм и ТВ
аутор: Владимир Парезановић, студент архитектуре – 
Нови Сад

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЖИРИЈА ЗА ГРАН ПРИ НАГРАДУ

Издвојени рад – „Пројекат Зелена регулатива Београда” 
– прва фаза – јун 2003.г. са 1 књигом А-3 формата 
и 1 графички прилог – Ј.П. Урбанистички завод из 
Београда, евидентно је најсложенији, најквалитетнији 
и најкомплетнији и као такав, сврстан је у изузетан рад 
који је од посебног значаја и доприноса за пејзажну 
архитектуру као струку и њену будућност. Овај 

издвојени, најкомплетнији и најстудиознији рад, има 
значај фундаменталног дела и документа за пејзажну 
архитектуру, и зато му је додељена највиша награда – 
ГРАН ПРИ. 
Рад под називом „Пројекат Зелана регулатива Београда 
– прва фаза – јул 2003.г.”, представља фундаментални 
документ у превазилажењу садашњих парцијалних и 
недовољних регулаторних мера, односно могућности 
сагледавања стања и припремања и доношења 
одговарајућих докумената, програма и пројеката, у 
циљу обезбеђења услова за нормативно уређење 
и функционисање система управљања (планирања, 
пројектовања, изградње и одржавања) системом 
објеката градског зеленила и пејзажне архитектуре, 
чиме недвосмислено доприноси приближавању струке и 
Београда европским градовима и интеграцијама.
Честитамо.

ПРВИ САЛОН ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ 2005. г.

Први салон пејзажне архитектуре 2005.г., представља 
историјски и помало револуционаран догађај за све оне 
који се баве пејзажном архитектуром, а онда свакако и за 
ширу стручну, научну и културну јавност, како у Србији и 
Црне Гори, тако и шире у нашем европском окружењу. 
Захваљујући Удружењу пејзажних архитеката Србије 
и Црне Горе - као организатору и Нафтној индустрији 
Србије, НИС-Југопетрол Београд - као покровитељу 
Првог салона 2005.г., учињен је велики допринос да се 
пејзажна архитектура представи стручној, културној и 
осталој широј јавности. Зато, овај Први салон пејзажне 
архитектуре 2005.г. са презентацијом радова из 
последње деценије (1995. – 2005.г.), деловања и рада у 
овој специјалистичкој и стваралачко-уметничкој области, 
може се још сматрати као историјски искорак пејзажне 
архитектуре из досадашње скромности, анонимности 
и зачаурености, као и почетак веће јавне, стваралачке и 
друштвене афирмације пејзажне архитектуре.
Први салон пејзажне архитектуре, по броју пристиглих 
радова (76), показао је велики интерес пејзажних 

Urban Construction Трг испред школе за филм, НС
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архитеката и других сарадника и стваралаца за овакав 
начин презентације, афирмације и вредновања 
стваралаштва у пејзажној архитектури. С обзиром да је то 
први такав салон у историји наше пејзажне архитектуре, 
то је за сваку похвалу. 
То је свакако надмашило сва наша досадашња очекивања 
у вези са нашим првим манифестационим наступом 
пред широм стручном и осталом јавности. Након толико 
година, коначно је покретачка снага НИС-Југопетрол, 
која покреће све око нас, успела да обезбеди довољно 
енергије за покретање рада Првог салона пејзажне 
архитектуре у Београду. Надамо се да ће следећа оваква 
манифестација и презентација стваралаштва у пејзажној 
архитектури, бити још афирмативнија у квантитативном и 
квалитативном смислу. Поред тога, од свег срца се надамо 
да ће ова манифестација Удружења пејзажних архитеката 
Србије и Црне Горе, у сарадњи са нашим овогодишњим 
покровитељом НИС- Југопетрол, заживети и прерасти 
у традиционалну сарадњу и окупљање у предстојећем, 
не само енергетски, него и стваралачки условљеном 
термину и будућности.
Пред Жири Првог салона пејзажне архитектуре, стигло је 
више радова који нису имали реализацију, него радова 
– пројеката који су реализовани. Овом приликом, надамо 
се да ће будућој афирмацији пејзажне архитектуре и 
изградњи њених објеката, кроз интегрисање природних, 
еколошких и културолошких вредности градске и 
животне средине, несумњиво допринети запажени 

и од Жирија награђени Пројекат Зелена регулатива 
Београда – прва фаза – 2003.г. (Grand Prix). Надамо се да 
ће њена афирмација, артикулисати значајне промене 
законске регулативе и односа према „идеалу минимума и 
максимума” изграђености гређевинске парцеле, у корист 
објеката пејзажне архитектуре. 
Такође, Зелена регулатива Београда, као историјски 
документ за развој и афирмисање пејзажне архитектуре, 
заштите животне средине и одрживог развоја, 
представља почетак у редефинисању духа градитељства 
и градитељско-урбане културе. Јер, кроз ново 
вредновање просторних вредности и културе живљења у 
градитељско-урбаним приликама и њеним спровођењем 
у живот, боље и више него до сада, трасираће се пут ка 
темељним вредностима пејзажне архитектуре у оквирима 
наслеђеног и савременог урбаног контекста. 
Још од библијских и вавилонских правртова, кроз 
људске цивилизације и културе, дела и објекти 
пејзажне архитектуре унапређују градитељско-
урбано стваралаштво и културу. Ту доминирају 
објекти културно-парковног наслеђа, који су и у 
нашим приликама интегрисани у градитељско-урбану 
културу и стваралштво, дајући јој, откривајући у њој, 
и артикулишући њен наслеђени и савремени урбани 
контекст. У односу на европска искуства, чини се да 
су споменичка својства нашег културно-парковног 
градитељства, као интегралног дела наше градитељске 
баштине, данас сведена на маргине друштвеног интереса, 

Додела награда Предавање
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па је и то један од разлога што међу пристиглим радовима 
није било ниједног рада, који би се могао уврстити у 
категорију обнове или реконструкције објеката културно-
парковног градитељства.
У духу са европским стремљењима и достигнућима, 
међународним конвенцијама и повељама о заштити 
и обнови историјских паркова, вероватно ће се, у 
скорој будућности нашег приближавања Европи, и 
у нашим приликама, открити и афирмисати заштита, 
чување и конзерваторска обнова историјских паркова 
и споменичких вредности других објаката пејзажне 
архитектуре. У вези са тим, надамо се да ће у нашој скорој 
будућности томе дорасти и млађе генерације пејзажних 
архитеката и да ће успешно дати свој допринос чувању 
и неговању наше градитељско-урбане и парковно-
градитељске традиције и културе. 
Вероватно да ће ове нове чињенице инспирисати 
све ствараоце, да на тај начин, успешније допринесу 
будућем препознатљивијем лику Салона пејзажне 
архитектуре, као друштвено корисне, афирмативне 
и покретачке стваралачке манифестације у области 
пејзажне архитектуре код нас. Значи, само кроз неговање 
и развијање таквог односа према вртно-парковном 
наслеђу, градитељству и стваралаштву, доћићемо до 
жељеног идентитета, достојанства, а зашто не и митског 
и спектакуларног значаја у изложбеној презентацији 
будућих пејзажно-архитектонских радова. 
Надамо се да ћемо увек имати довољно снаге, воље, 

знања и умећа да осетимо и одредимо визионарски пут 
сваког будућег Салона пејзажне архитектуре, а поготово 
да негујемо помаке у организационом, садржајном, 
формалном и персоналном смислу. Исто тако, успостава 
идентита и квалитета Салона, донеће сарадњу са широком 
лепезом стваралаца, који ће имати снагу да препознају и 
прихвате Салон пејзажне архитектуре као манифестацију 
која нас све заједно уводи у сферу културе и одговорног 
вредновања рада и стваралаштва у тој области. 
Већ више година, у пејзажној архитектури провејавају 
нови трендови, који пред струку стављају нове 
стваралачке, дизајнерске, конзерваторске, терминолошке, 
технолошке и друге захтевније обавезе, задатке и циљеве. 
Настојања вредних појединаца, а нарочито представника 
млађих генерација пејзажних архитеката Србије и Црне 
Горе, да се укључе у светске и европске токове, својим 
ангажовањем, сарадњом, знањем, искуствима, радом и 
деловањем, непосредно и свакодневно се чине помаци 
ка овим високим европским и светским стремљењима и 
достигнућима у тој области рада и стваралаштва.
На салону пејзажне архитектуре, од укупно 76 пристиглих 
радова, представљена су 42 селектована рада, којима 
се већ у овом првом наступу покушало одредити први 
подстицајни и промотивно-стваралачки идентитет 
Салона. Ми се искрено надамо да смо, у односу на 
достављени материјал и пропозиције Првог салона, у 
томе и успели.                мр Велимир Ћеримовић, д.и.п.а.конз.

(председник Жирија Салона)

Радионица Изложба
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Иако је то у поређењу са вишемиленијумском традицијом 
планирања и грађења градова релативно кратак период, 
он је, за неколико актуелних генерација урбаниста из 
наше стварности, период вредан поштовања. То је период 
у коме су они, велики део своје стваралачке енергије, 
уградили у стручну и друштвену афирмацију делатности 
урбанизма.

Године после Другог светског рата, пуне ентузијазма у 
свим сферама новог друштва, биле су посебно изражене 
у активностима градитеља - урбаниста, планера и 
пројектаната, који су имали визионарски задатак да 
изграде нове урбане и просторне структуре нове државе.
У замаху креативних искорака у планирању урбаног и 
просторног развоја, у новим околностима, остварује се 
интензивна стручна комуникација архитеката и урбаниста 
Југославије.
После успешних саветовања архитеката и урбаниста 
Југославије у Дубровнику, (1950.), Загребу (с пролећа 
1953.г.), Београду (у јесен 1953.г.), и Охриду (1954.г.), 
најсмелији представници Урбанистичког института 
Хрватске и Урбанистичког завода Србије, арх. Бранко 
ПЕТРОВИЋ из Загреба и арх. Хранислав СТОЈАНОВИЋ из 
Београда, покренули су питање формирања самосталне 
друштвене организације урбаниста.
Арх. Никола ДОБРОВИЋ, арх. Хранислав СТОЈАНОВИЋ и 
арх. Жива ЂОРЂЕВИЋ, уз подршку и већине других из те 
генерације урбаниста, формирају Иницијативни одбор, 
који организује припреме за формирање ДРУШТВА 
УРБАНИСТА СРБИЈЕ.
На ОСНИВАЧКОЈ СКУПШТИНИ, одржаној у Београду, 20. 
маја 1955.г., група од педесет ентузијаста, на челу са арх. 
Николом ДОБРОВИЋЕМ, оснива ДРУШТВО УРБАНИСТА 

СРБИЈЕ, као друштвено-стручну организацију, чији је 
циљ окупљање свих снага, непосредно или посредно, 
укључених у урбанистичку делатност у Србији.
Оснивањем Друштва стварају се услови за организован 
професионалан друштвени рад у области урбанизма, који 
је од 1945. до 1955.г. био институционализован у оквиру 
Јединственог фронта инжењера и техничара.
Прве године активности Друштва биле су оријентисане на 
организационо конституисање Друштва и остваривање 
друштвеног утицаја струке на афирмацију урбанистичког 
и регионалног планирања. То је период у коме Друштво 
покреће питања стварања одговарајућег законодавства, 
које би регулисало делатност просторног и урбанистичког 
планирања и организовања органа и институција из ове 
области, од нивоа комуна до федерације.
Активност Друштва урбаниста Србије се води и на нивоу 
САВЕЗА ДРУШТАВА УРБАНИСТА ЈУГОСЛАВИЈЕ у коме 
представници Србије играју значајну улогу.
Одржавају се бројна стручна саветовања на којима се 
размењују стручна искуства и формирају нове доктрине 
планског развоја градова и насеља.

Активност урбаниста је све присутнија у стручној и 
широј јавности. Новим урбанистичким плановима 
отварају се нови развојни концепти градова у Србији, а 
делатност урбаниста је све видљивија и у савременим, 
новоизграђеним градским четвртима.
Стручно и друштвено ангажовање урбаниста шири се 
кроз формирање Урбанистичких друштава. 
Марта 1961.г. формира се Урбанистичко друштво Београда 
чији је први председник арх. Милутин ГЛАВИЧКИ.
У исто време формира се и Урбанистичко друштво 
Војводине, са председником Петром Јанковим и 

50 ГОДИНА
УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ

Ове године УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ свечано обележава 50 година организоване, професионалне, 

стручне, делатности урбаниста у Србији.

1955.-2005.
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секретарем Миланом Сапунџићем, а потом, септембра 
исте године, и Урбанистичко друштво Новог Сада, које су 
регистровали Раде Томовић и Владимир Курјаков.
Скупштина Србије доноси 1961.г. Закон о урбанистичком 
и регионалном просторном планирању, којим се, први 
пут у Републици, целовито регулише урбанистичка 
делатност.
1963. године, формира се Урбанистичко друштво Ниша 
чији је први председник арх. Миодраг Мима ЖИВКОВИЋ. 
Делатност Друштва урбаниста Србије се шири и развија. 
Марта 1964. излази први број Билтена УДБ.
У периоду до 1966. г. према недостајућој евиденцији 
председници и функционери у Председништву Друштва 
урбаниста Србије били су арх. Жива ЂОРЂЕВИЋ, арх. 
Борко НОВАКОВИЋ, арх. Јосип СВОБОДА и арх. Велимир 
ОСТОЈИЋ.

1966.г. УРБАНИСТИЧКО ДРУШТВО СРБИЈЕ трансформише 
се у УРБАНИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ.
 Смисао ове промене била је тенденција да се активност 
пренесе на локалне градске организације урбаниста, 
а у Савезу се координира укупна активност. Уместо 
раније гломазне управе од 20 чланова, чији су чланови 
били углавном из Београда, формира се радно тело 
под називом „уже председништво” које заједно са 
представницима организација из целе Републике чини 
пленарно руководеће тело „шире председништво”. 
Промене се дешавају и на нивоима републичких, 
покрајинских и општинских органа, што повећава 
оперативност деловања урбаниста. Организује се низ 
стручних саветовања, а Урбанистички савез Србије 
постаје значајна стручна и друштвена снага која делује 
у свим друштвеним и политичким структурама Србије, 
а преко својих представника у Урбанистичком савезу 

Југославије и на нивоу савезних органа.
Урбанистички савез Србије обележава свој 
Петнаестогодишњи јубилеј ГОДИШЊОМ СКУПШТИНОМ 
УСС, која се одржава у Крагујевцу, 18. и 19. јуна 1970.г. 
Тим поводом штампа се публикација „15 ГОДИНА УСС”, и 
организује одговарајућа изложба.
Децембра 1970.г. др Димитрује ПЕРИШИЋ, председник 
УСС и руководилац израде промовише концепт I 
ЕЛЕМЕНТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА СРБИЈЕ - Валоризација и 
оцена простора, који је публикован јуна 1970.г.
Настављају се године интензивне урбанистичке 
активности. Привреда у успону утиче на развој градова, 
који из године у годину добијају нове, све савременије 
садржаје. Планирање се од урбаних структура шири и на 
регионално окружење. И у нашој урбанистичкој пракси 
све су присутније најсавременије светске методологије и 
аналитички модели. Еколошке доктрине све интензивније 
продиру у актуелну планерску праксу.
1980. године Урбанистички савез Србије свечано 
обележава 25. година активног деловања колегијалним 
сусретом урбаниста Србије, у Заводу за урбанизам града 
Београда, који је свечано отворио Милутин ГЛАВИЧКИ, 
председник УСС прогласивши 1980. годину Годином 
урбанизма у Србији.
У Академији наука на заједничком скупу Републичког 
секретаријата за урбанизам, стамбене и комуналне 
делатности, са члановима САНУ, разматрају се „ОСНОВЕ 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА СР СРБИЈЕ”.
Година урбанизма у Србији и прослава Јубилеја 25 
УРБАНИСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ крунисани су значајним 
догађајем. Указом Председништва СФРЈ број 113. од 31. 
децембра 1980.г., поводом 25-то годишњице постојања, а 
за нарочите заслуге на унапређењу урбанизма и ширењу 
урбанистичке културе, као и за значајан допринос 
усавршавању стручних кадрова, УРБАНИСТИЧКИ САВЕЗ 
СРБИЈЕ је одликован ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА 
СРЕБРНИМ ЗРАЦИМА.
Рад и активност УСС се из године у годину све више 
шири. Формирањем Секција окупља се све више и више 
чланова, тако да скоро целокупно чланство Савеза 
остварује ангажовање у некој од активности УСС.
УСС, преко Урбанистичког савеза Југославије, остварује и 

Арх. Никола ДОБРОВИЋ, први председник ДУС
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међународне контакте. Нове идеје се проверавају и шире 
кроз бројна стручна саветовања.
„КОМУНИКАЦИЈЕ” ЦЕП-а, Центра за планирање урбаног 
развоја постају расадник нових идеја.
Средином 80-тих година УСС, у сарадањи са Секцијом 
за стамбену политику, комуналне и услужне делатности 
Републичке конференције ССРН Србије, покреће 
иницијативу за разматрање актуелних проблема у области 
планирања и уређења простора у СР Србији и почиње 
акцију за обезбеђење услова за адекватну организацију 
и финансирање просторно - планских активности у СР 
Србији.

Следи низ неуспешних иницијатива УСС за стварање 
услова за израду и доношење Просторног плана 
Југославије, који опструирају представници Словеније и 
Хрватске, укључујући се у програм „Алпе-Адриа”.
1988.г. УСС се оријентише на актуелна питања привредне 
реформе, залажући се за организацију делатности 
планирања, као делатности од посебног друштвеног 
интереса и остваривање већег друштвеног утицаја на 
планирање просторног и урбаног развоја.
Почетком 1989.г. следе залагања урбаниста за нове 
односе у планирању и уређењу градова и насеља која 
се изражавају кроз „Заједничку платформу о деловању 
Урбанистичких савеза Србије и Војводине у актуелним 
друштвеним, политичким и економским променама”, у 
којој се урбанисти децидно декларишу против урбанизма 
који се остварује, а какав нису предлагали ни желели и 
залажу за нове прогресивне односе у области урбаног и 
просторног развоја.
1991. године, непосредно по обележавању 35. година 
активности и организованог деловања урбаниста, 
УРБАНИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ се трансформише 
у УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ, што му даје нове 
импулсе.

Те године одржава се у Нишу Први САЛОН УРБАНИЗМА, 
као смотра најзначајнијих урбанистичких остварења, који 
ће постати традиционална манифестација Удружења.
1992.г., у измењеним околностима, одржава се у Херцег 
Новом I КОНГРЕС УРБАНИСТА СР ЈУГОСЛАВИЈЕ, оснива 
Удружење урбаниста Црне Горе, покреће иницијатива 
за оснивање Савеза урбаниста Југославије, предлаже 
усаглашавање Устава СРЈ и доношење Закона о простору 
СРЈ, иницира доношење Просторног плана СРЈ. 
Следе тешке године политичких, економских и 
друштвених проблема, али урбанисти настављају да 
истрајавају у својим напорима да утичу на правилан 
развој градова и насеља.
Маја 1994. г. одржава се први пут Стручни скуп 
„АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВА - АУПА”, који ће, 
такође, наредних година постати традиционалан.
4. САЛОН УРБАНИЗМА УУС, премијерно отворен у 
Галерији „Србија” у Нишу, 8. новембра 1995.г. на Светски 
дан урбанизма, посвећен је теми „УРБАНА РЕГУЛАЦИЈА 
ГРАДОВА И НАСЕЉА У СРБИЈИ У XIX И XX ВЕКУ”, а прати 
га и веома успешан Стручни скуп на тему: „УРБАНА 
РЕГУЛАЦИЈА - ОСНОВА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈА ГРАДОВА 
И НАСЕЉА”.
Укључујући се у актуелна збивања Европе 1996.г. УУС, на 
симпозијуму „УРБАНИЗАМ ЕВРОПЕ” у Београду, разматра 
„Европску урбанистичку повељу”, декларацију „Хабитет-
2”, материјал ОЕЦД о урбанизму и доноси „Декларацију о 
урбанизму у Србији”.
Евидентирајући проблеме у привредном, друштвеном 
и урбаном развоју, урбанисти Србије доносе 1997.г. 
„Декларације УУС о стању урбанизма у Србији” и „Мере за 
унапређење урбанизма у Србији”.
Маја 1997.г. одржавају се и Први Ново Бечејски Сусрети 
урбаниста, под општим слоганом „У трагању за идеалним 
градом”, на којима се откривају нове визије могућих 
искорака ка будућности. 

Уручење повеље арх. Миодрагу Мими Живковићу, првом 
председнику Друштва урбаниста Ниша

На свечаности у Заводу за урбанизам у Нишу
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1998.г. Удружење урбаниста Србије постаје члан 
Међународне асоцијације урбаниста ИСоЦаРП, а 1999. 
године Србија доживљава незапамћена трагична 
разарања градова, насеља и инфраструктуре, која ће 
оставити трајне последице на њен будући развој.
И поред НАТО агресије и трагичних догађаја, те 
1999. године, урбанисти су успели да одрже свој 
традиционални 8. САЛОН УРБАНИЗМА. Отворен је 
поново симболично, на дан 8. новембра, Светски дан 
урбанизма, у галерији „Србија” у Нишу. Био је тематски и 
посвећен теми „ГРАДОВИ НА ПРАГУ НОВОГ МИЛЕНИЈУМА - 
ОДРЖИВИ УРБАНИЗАМ И ОБНОВА РАЗРУШЕНИХ НАСЕЉА 
И ИНФРАСТРУКТУРЕ”.
Опорављајући се од разарања Србија тражи нове путеве, 
а Удружење урбаниста Србије, 2000.г. ставља акценат 
на тематику: „ПРИНЦИПИ И ПРАКСА ОДРЖИВОСТИ У 
РАЗВОЈУ НАСЕЉА У СРБИЈИ” и анализира примере на 
релацији град-село-предео, европска планерска пракса и 
проблеми одрживости у југословенским условима.
2001. године „ВАЉЕВСКОМ ДЕКЛАРАЦИЈОМ” о 
„Програмским основама обнове урбанистичке 
делатности” и „НОВОБЕЧЕЈСКОМ ПОВЕЉОМ” „Урбанизам 
корака испред”, урбанисти Србије настоје да усмере 
развој делатности планирања ка позитивним европским 
искуствима.
У исто време се у Министарству грађевина појављују 
чудне идеје о реинкарнацији микса Грађевинског закона 
из 1931.г. са европским елементима, у облику преднацрта 
Закона о земљишту, планирању и изградњи, што наилази 
на опште чуђење урбаниста, чланова УУС.
И поред низа иницијатива УУС на више званичних 
скупова, да укаже на недостатке у неколико мењаних 
верзија овог Закона, Министарство успева да га, под 
називом „Закон о планирању и грађењу” озваничи, у 
посебним околностима ванредног стања априла 2003.г. 
Већ крајем исте године се увиђа да усвојен закон не може 

да се адекватно спроводи, мења се састав Министарства и 
покрећу се иницијативе за превазилажење законодавних 
сметњи, које отежавају спровођење регулативе у области 
планирања, грађења и управљања грађевинским 
земљиштем.
2004. година протиче у сумирању негативних искуства 
у примени Закона о планирању и изградњи, у чија 
разматрања се, поред урбаниста, укључују и стручњаци 
из других области и друга Министарства.
2005. година почиње припремама за обележавање 
значајног јубилеја - 50 година УУС.
Дирекција за урбанизам и изградњу Крушевац, са 
представницима града Крушевца преузимају улогу 
домаћина прославе.
Уз сарадњу и подршку једног броја ентузијаста из 
Удружења, у кратком времену од пар месеци, претежно на 
бази личне, сачуване архивске документације мр Михаило 
МЕДВЕДЕВ, арх. и мр Милица ЈАКШИЋ, арх, обоје бивши 
председници УУС, успевају да припреме за публиковање 
„ХРОНИКУ УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ 1955-2005”, 
„Преглед значајних личности УУС у педесетогодишњем 
периоду активности”, Монографски приказ „Салона 
урбанизма 1991-2005”, Историјат „Војвођанског удружења 
урбаниста”, „Друштва урбаниста Београда”, „Друштва 
урбаниста Ниша”, „Актива урбаниста Крагујевца”, а 
Душан С. ПАЈОВИЋ, правник, председник Комисије 
УУС за законодавство „ПРЕГЛЕД УРБАНИСТИЧКОГ 
ЗАКОНОДАВСТВА СРБИЈЕ”.
Значајно место у јубиларној публикацији УУС има и 
Историјат ДРУШТВА УРБАНИСТА НИША 1963-2005.
Користећи документацију арх. Миодрага Миме 
ЖИВКОВИЋА, оснивача и првог председника 
Урбанистичког друштва Ниша и првог директора Завода 
за урбанизам Ниш (од 1959 до1969.г.) и другу сачувану 
документацију, мр Михаило МЕДВЕДЕВ, арх. је успео да 
реконструише најзначајнија догађања у 43-то годишњој, 
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веома богатој, активности Друштва.
Свечана прослава јубилеја „50 година УРБАНИЗМА У 
СРБИЈИ” почела је седницом Председништва УУС у 
Крушевцу и отварањем поставке 13. Салона урбанизма у 
холу Позоришта у Крушевцу.
16 јуна, у сали Позоришта, одржана је величанствена 
Свечана академија, уз учешће еминентних уметника 
и, инвентивно осмишљен, сценски приказ „50 ГОДИНА 
УРБАНИЗМА У СРБИЈИ”, који је са одушевљењем 
поздравило преко 250 урбаниста из свих градова Србије 
и гостију из Црне Горе и Републике Српске.
Јубилеј Удружења урбаниста Србије поздравили су 
пригодним речима представници Министарства за 
капиталне инвестиције, представници Крушевца и 
председник УУС проф. др Миодраг РАЛЕВИЋ.
Бившим председницима УСС и УУС, заслужним члановима, 
градовима и урбанистичким институцијама додељен је 
већи број посебно припремљених повеља са назнаком 
50-то годишњег јубилеја УУС.
Значајан број награда, повеља и признања поводом 
јубилеја припао је и активистима Удружења из Ниша.
Велику награду „50 година УУС” за градове који су значајно 
допринели активностима Удружења добио је Град НИШ.
Велику награду „50 година УУС” за урбанистичке 
институције које су се истакле у организацији активности 
Удружења добио је Завод за урбанизам Ниш.
Велику награду „50 година УУС” за истакнуте појединце 
добио је мр Михаило МЕДВЕДЕВ, арх., као вишегодишњи 
активиста УСС и УУС и један од председника УСС.
Повељу „50 година УУС” добио је арх. Миодраг Мима 
ЖИВКОВИЋ, као први председник и данас актуелни 
активиста Друштва урбаниста Ниша,
Признање „50 година УУС” за вишегодишњи активан рад 
добило је Друштво урбаниста Ниша.
Признање „50 година УУС” за учешће у активностима 
Удружења добио је Грађевинсако-архитектонски факултет 
Ниш.

Признање „50 година УУС” за истакнуте појединце добили 
су арх. Драгана ЦАНИЋ, активиста ДУН и УУС и арх. 
Љиљана СТОЛИЋ, председник ДУН.
У оквиру редовних, годишњих награда Удружења 
урбаниста Србије, Завод за урбанизам Ниш је добио 
награду УУС „МИЛОШ САВИЋ”, која се додељује за 
вишегодишње стручно ангажовање и постигнуте 
резултате планерских институција на стручном и 
методолошком унапређењу просторног и урбанистичког 
планирања.
Арх. Драгана СИНОБАД је добила престижну награду 
УУС „Бранислав ПИХА”, која се додељује за вишегодишње 
стручно ангажовање и постигнуте резултате на стручном 
и методолошком унапређењу регионалног и просторног 
планирања.
Не запостављајући и стручни део свог ангажовања, 
у наставку прославе одржан је Научни скуп на тему: 
„ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ ГРАДОВА И РЕГИОНА” 
на коме је изложено више од 30 стручних радова са 
најактуелнијим запажањима из ове области.
Завршна активност прославе 50. година Удружења 
урбаниста Србије, биће одржавање 14. САЛОНА 
УРБАНИЗМА у Нишу, 8. новембра 2005.г.
Тема Салона у јубиларној години је „РЕТРОСПЕКТИВА 
ПЛАНЕРСКИХ ВИЗИЈА УРБАНИСТА 1955-2005.г.” и Актуелна 
продукција.
Очекује се да на Салону буду изложени најзначајнији 
реализовани, а посебно нереализовани, амбициозни, 
планови, пројекти, конкурси, студије и друге планерске 
визије, који су у време израде и доношења били испред 
свог времена. 
Салон ће пратити и одговарајуће Стручно саветовање на 
тему „(НЕ)ОСТВАРЕНЕ ВИЗИЈЕ”, да за историју урбанизма на 
простору Србије остану забележена прегнућа урбаниста 
за остваривање хармоничних односа у градовима. селима 
и у ширем простору нашег окружења.

Мр Михаило МЕДВЕДЕВ, арх.
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ПЛАН ЗА ВАКУФСКИ ДОМ
НА УГЛУ УЛИЦЕ ВОЖДОВЕ И ПОЕНКАРЕОВЕ У НИШУ

Први значајнији пројекат јавног објекта арх. Александра И. МЕДВЕДЕВА, овл. архитекта у, тада авангардном 

стилу „МОДЕРН”, изграђен је на локацији у центру Ниша.

Бан Врбаске бановине Светислав Тиса Милосављевић Нишлија. Шта је требало да буде Вакуфски дом ? 

Када је на тој локацији изграђена зграда Хипотекарне банке ?

У сачуваној документацији више од стотину планова и 
пројеката архитекте Александра И. МЕДВЕДЕВА, до скора 
је посебну енигму представљао ексклузивно обрађен 
пројекат под називом ПЛАН ЗА ВАКУФСКИ ДОМ, на углу 
улице Вождове и Поенкареове у Нишу. 
Пројекат са обојеним озолид копијама основа, пресека 
и изгледа овог објекта, сачуван је каширан на тврдом, 
опшивеном картону, са металним рупицама, кроз које је 
била провучена трака.
Овако опремљен, био је очигледно припремљен за 
презентацију неком од званичника високог ранга.
На оригинално потписаним и печатираним листовима 
пројекта није уписан датум, тако да није могло бити 
утврђено када је пројекат израђен.
На пројекту није уписано ни име инвеститора, па се није 
могао дешифровати ни смисао назива објекта, „Вакуфски 
дом”.
Ове недоумице изазвале су цео један истраживачки 
подухват за објашњење порекла и смисла наведеног 
пројекта, јер приказана архитектура пројектованог 
објекта представља изузетни пример најранијих 
карактеристика, касније развијеног стила „Модерн”, који 
је обележио сва наредна, значајна остварења арх. А. 
Медведева.
Како је пропуштена прилика да арх. А. Медведев, за 
живота, остави писани, или бар усмени, податак о том 
пројекту, процес разјашњења је захтевао решавање низа 
нејасноћа.
А недоумице су се састојале у следећем.

Када је изграђена зграда Главне поште
некада зграда Хипотекарне банке

Угао Вождове и Поенкареове улице (данас Орловића 
Павла), је била празна локација на првим званичним, 
штампаним катастарским подлогама Ниша, снимљеним 
1930. године.
Данас на тој локацији је зграда Главне поште, изграђена 
као зграда Хипотекарне банке.
Према контрадикторним подацима из „Енциклопедије 
Ниша”, зграда Хипотекарне банке је изграђена 1931. 
односно 1934. године, а на самој згради је, изнад главног 
улаза, на фасади, (вероватно при некој од обнова и 

Хипотекарна Банка (данас Главна пошта)
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арх.Александар Медведев

чишћењу фасаде) у вештачком камену 
исклесана 1931. година.(?)
У првом тому „Енциклопедије” 
(Издање „Градина” Ниш 1995. стр. 50), 
према подацима арх. Данице Јанић, 
зграда је изграђена 1934. године, 
(што треба да буде тачан датум), 
у духу модернизма,  по пројекту 
београдског архитекте Александра 
Ђорђевића.

У другом тому исте „Енциклопедије” 
(стр. 84.) постоји другачији податак 
историчара Борисава Андрејевића 
да је зграда завршена у лето 1931. 
године, који он везује за пројекат те 
зграде београдског архитекте Војина 
Митровића из 1930. године, који по 
његовом наводу постоји у архиви 
Поште.
За разјашњење ове нејасноће треба 
имати у виду следеће податке.

Александар И. МЕДВЕДЕВ
студије и први значајнији пројекти 

Александар И. МЕДВЕДЕВ (1900 
- 1984.) рођен је 1900. године у 
Мелитопољу, у Царској Русији. У 
вихору револуционарних збивања, 
као гимназијалац и кадет, после 
тешких дана емиграције у Турској 
и Бугарској, на путу ка Паризу, где 
је намеравао да започне студије 
архитектуре, остаје са својим, већ 
раније пристиглим друговима, у 
Београду.
Уписује 1924. године студије 
архитектуре на Техничком факултету 
Београдског универзитета, радећи 
паралелно, још као студент 
архитектуре, у Београдским 
предузећима „Калорија” и „Неимар”.
Студије архитектуре завршава 
блиставим дипломским радом, 
пројектом музеја, 1929. године, о 
коме, после изложбе дипломских 
радова те генерације студената, 

приказ објављује и совјетска штампа, 
наводећи да тако блистав дипломски 
пројекат архитекте А. Медведева 
наговештава његову будућу успешну 
каријеру, што се и остварило.
Следећи опредељење својих 
еминентних професора на факултету, 
који су били изразити представници 
класичне архитектуре, дипломски 
рад А. Медведева, пројекат Музеја 
из 1929. године, израђен је потпуно у 
стилу академизма, што је у то време, 
непосредно после Првог светског 
рата, био опште прихваћен рукопис 
у београдским архитектонским 
круговима.

Конкурсни рад за Банску управу
и Банске дворе у Бања Луци

Један од првих значајнијих радова 
арх.А. Медведева, био је конкурсни 
пројекат Банске управе и Банских 
двора у Бања Луци из 1930.г
Иако је његов конкурски пројекат, 
израђен по траженом конкурсном 
програму у стилу нешто модернијег 
академизма, био од стране жирија 
оцењен као најбољи од приспелих 
радова, елиминисан је из формалних 
разлога, јер је габарит објекта, делом 
свечаног степеништа и предње 
фасаде, био изашао ван утврђене 
регулационе линије локације, што 
је по тадашњим прописима било 
недопустиво.
Арх. А. Медведев, захваљујући свом 
познавању програма ових објеката, 
као овлашћени представник 
београдског Техничког бироа Инж. 
Василија Бикара и Косте Шијачког, 
добија ангажман да реализује 
изградњу та два капитална објекта, 
тако да се 1931. године, са супругом К. 
П. Медведев, која тада још није била 
дипломирала, сели у Бања Луку.
Целу инвестициону иницијативу за 
расписивање конкурса и грађење 
Банске управе и Банских двора водио 
је тадашњи Бан Врбаске бановине, 
Светислав Тиса Милосављевић 
(1882.-1960.), пореклом Нишлија.

Светислав Тиса Милосављевић
бан Врбаске Бановине 1929 - 1934

До 1929.г. када је постављен за 
бана, он је већ имао запажену војну, 
политичку и градитељску каријеру, 
од организовања железничког 
саобраћаја на Балкану у време пре, 
за време и после Првог светског рата, 
која га је издигла до чина генерала, 
до успешне прве каријере министра 
саобраћаја у влади Николе Узуновића, 



25

ЈУЛ 2005, БРОЈ 18, ГОДИНА V ИСТОРИОГРАФИЈА

Бански Двори

који је изградио у Београду нову зграду Министарства 
саобраћаја, највећу такве врсте на Балкану.
Паралелно са вођењем изградње Банске управе и Банских 
двора, арх.А. Медведев, из Бања Луке, се пријављује за 
полагање државног испита за овлашћење.
За домаћи рад државног испита за овлашћеног инжењера 
ради пројекат стамбене зграде, у стилу модерне 
архитектуре, са елементима народног градитељства. 
1933. године полаже у Министарству грађевина државни 
испит, добија званично овлашћење као „Овлашћени 
цивилни архитект” и те године наручује званични печат 
са државним грбом, којим од тада оверава своје пројекте.
Као овлашћени цивилни архитект, те 1933.г. и касније 
пројектује низ стамбених и јавних објеката у Бања Луци 
и широм Врбаске бановине, од којих је већина одмах 
извођена, а неки постоје и данас.
Архитектура тих објеката, према сачуваним 
фотографијама, већ у великој мери има елементе стила 
„Модерн”, али са примесама традиционалних елемената 
тог поднебља.

Пројекат за ВАКУФСКИ ДОМ у Нишу

По основу познанства и успостављеног пријатељства 
са Баном Врбаске бановине, Светиславом Тисом 
Милосављевићем, арх. А. Медведев, сигурно по бановој 
жељи, пројектује ВАКУФСКИ ДОМ у Нишу, 1933. године, 
и оверава га својим печатом овлашћеног цивилног 
архитекте.

Основни смисао назива „Вакуфски дом” треба да 
се разуме, у конкретном контексту, као „конзулат” 
Бањалучког Вакуфа, или, можда шире, Врбаске бановине, 
у Нишу, родном граду бана С. Милосављевића, а тада 
седишту Моравске бановине.
Моћан Бањалучки Вакуф је у то доба изградио ексклузиван 
и модеран хотел „Палас” у Бања Луци, па је могао бити 
инвеститор за изградњу Вакуфског дома у Нишу.
У другој алтернативи, бан С. Милосављевић, као угледан и 
предузимљив човек, Нишлија, на том положају у Врбаској 
бановини, могао је имати потребу да у свом родном 
граду изгради стамбено-пословну зграду, у којој би могао 
отсести и обављати пословне, а вероватно и политичке 
контакте, у чему је могао искористити инвестиционе 
потенцијале Бањалучког Вакуфа.
Било како, пројекат Вакуфског дома у Нишу, пројектован 
је 1933.г. на, у то време, празној локацији на углу Вождове 
и Поенкареове улице.
У међувремену, вероватно паралелно, на тој локацији 
испројектована је Хипотекарна банка, која је и изграђена 
1934. а не 1931. године.
По пројекту арх. А. Медведева, Вакуфски дом у Нишу, био 
је предвиђен као репрезентативни објекат који је имао 
подрум, приземље и два спрата.
Главни улаз у објекат требало је да буде из Вождове улице, 
са бочним улазом из Поенкареове, касније и данас улице 
Орловића Павла.
Приземни део објекта, из Вождове улице, требало је да 
има четири већа „дућана” са магацинским просторима 
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и санитарним чворовима. Из Поенкареове улице биле 
су предвиђене две канцеларије са салом за седнице и 
пратећим просторијама, као и један стан, вероватно за 
опуномоћеног службеника овог „конзулата” у Нишу.
На првом спрату био је предвиђен један ексклузиван стан 
са угаоним салоном, два мања стана и једном гарсоњером. 
На другом спрату су такође били предвиђени станови.
У подруму, по данашњим условима сутерену, поред 
подрумских остава биле су пројектоване две перионице 
и стан за пазикућу.
Осим врло промишљеног угаоног решења основе објекта, 
што је у каснијој пракси била ексклузивна специјалност 
арх. А. Медведева, укупна архитектура објекта садржи 
све елементе његовог касније развијеног архитектонског 
рукописа.
У овом малом пројекту сабијен је његов укупни будући 
„кредо” стила „Модерн”.
Поред кружног решења угаоног дела објекта, наглашеног 
на фасади вертикалним поделама кроз оба спрата, 
вертикалног акцентирања угаоног тежишта објекта, 
испупченим вертикалама које уоквирују угаони део 
објекта са шупљим рамовима изнад кровних равни. 
истурених кружних подеста степеништа, то су чисте 
фасаде, без стилских украса, са пропорционалним 
односом пуних, чистих фасадних површина, у вештачком 
камену, природних, складних боја и правилно 
распоређеним отворима и прозорима великих 
димензија.
Карактеристично је наглашено хоризонтално оивичавање 
групација прозора, парапета и венаца. Оивичавање 
врата и излога елегантним рамовима. Употреба 

посебно дизајниране металне браварије од једноставно 
стилизованих гвоздених профила у неутралним, сивим 
тоновима, са ивиченим елементима од сјајног „ферникла”.
Ту су и неизбежни кружни прозори за вентилацију 
поткровља или таванских простора. Недостају, на 
пројекту, само метални држачи за заставу од кружних, 
гвоздених цеви и металне ограде кружних прозора, 
које би се веровартно појавиле у разради пројекта за 
извођење.
Објекат по овом пројекту није изведен. Пројекат је остао 
у документацији.
На истом месту је, сигурно касније, изграђена 
Хипотекарна банка, која, у пропорцијама, има елементе 
модерне архитекуре, али и елементе академизма са 
стилизованим стубовима, рељефима и скулптурама на 
фасади и класичном обрадом венаца.
Пројекат Вакуфског дома остаје као најранија промоција 
касније развијеног стила „Модерн” арх. Александра И. 
Медведева, који ће се у пуној мери исказати на објектима 
Берзе рада у Нишу, Крушевцу и Бајиној Башти, на згради 
Шегртског дома, касније згради Општине Ниш. палати 
Иге Димитријевића на углу Обреновићеве и Светозара 
Марковића, неколико других палата у Нишу, од којих 
је већина на угаоним позицијама, као и пројекту за 
Бановински хотел у Нишкој Бањи, који због трагичних 
околности у породици Медведев, такође није реализован 
по његовом пројекту.
Питање коначног одгонетања мотива и разлога израде 
пројекта Вакуфског дома у Нишу остаће за нека будућа 
истраживања.

Мр Михаило МЕДВЕДЕВ, арх

Вакуфски Дом
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КЕНЗО ТАНГЕ

Марта 2005 свет архитектуре изгубио је једног од великана 20. века - Кензо Танге-а, који је преминуо у 

91. години након дуге и плодне каријере. Танге је упамћен по структуралном динамизму и пројектима за 

изградњу Јапана, који је издигао из пепела након 2. светског рата.

КАТАЛИЗАТОР ТРАДИЦИЈЕ

Кензо Танге је рођен у Осаки (Јапан), 1913. године. 
Студирао је урбанизам на Универзитету у Токију године 
1961. Основао је архитектонски студио Kenzo Tange+Urtec, 
касније назван Kenzo Tange Associates. Предавао је урбани 
инжињеринг на Универзитету у Токију. Због утицаја који 
је имао као учитељ Модерне архитектуре, за архитекте 
широм света, године 1987. примио је Прицкерову 
награду, као и златне медаље Краљевског института 
архитеката Велике Британије (RIBА), америчког института 
архитеката (АIА) и Француске академије архитектуре. 
На почетку каријере његова размишљања су била под 
утицајем Ле Корбизијеа, што се може приметити у његовој 
урбаној филозофији или филозофији урбанизма у којој он 
замишља градове састављене од мега структура, којима 
се комбинују услуге и елементи транспорта. 
Међународну пажњу изазвао је 1946. године израдом 

главног пројекта за обнову Хирошиме, након ратних 
разарања. Дизајн је садржао пројекат меморијално-
музејског комплекса на месту пада атомске бомбе 6. августа 
1946. године. Тангеов заштитни знак био је елегантан и 
сведен стил у коме су се прожимали јапански и западни 
естетски принципи. Успео је да прикаже дух наглог 
развоја Јапана пројектом за олимпијски стадион у Токију 
(1964.), који је често описиван као једна од најлепших 
структура 20. века. Тангеови пројекти еволуирали су 
од раног националистичког неотрадиционализма у 
структурални експресивни модернизам са елементима 
традиционалне јапанске архитектонске форме. Пратећи 
кулминацију тог развоја, која је достигнута пројектом 
стадиона и катедрале St. Mary у Токију, његов рад постаје 
апстрактан, али и концептуално дисциплинован, што се 
запажа на модуларној структури Yamnashi центра (1967.), 

Хирошима Peace Center 
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и код кула Токијског City Hall-a. Године 1965, Кензо Танге је 
освојио прву награду на конкурсу за главни урбанистички 
план земљотресом разрушеног Скопља. Пројекат 
карактеришу „градски зид”- континуални полукружни 
стамбени блок око централног градског подручја и 
„градска врата”- футуристички низ вишеспратница које 
симболизују средњоваковне градске куле и главни улаз 
у град. Од важнијих пројеката треба набројати : President 
International Tower-Таипеи, Тајван (2001.); Tokyo Dome 
Hotel, Токио, Јапан (2000.); Fuji Television Building, Токио, 
Јапан (1996.); UOB (United Overseas Bank) Plaza, Сингапур 
(1995.) ...
У свим пројектима присутна је идеја коју је Танге објаснио 
речима :
„Архитектура мора да садржи нешто што одговара човеку, 
али чак и тада, основне форме, простори и изгледи морају 
бити логични.”
„У данашње време креативни рад представља спој 
технологије и хуманог. Улога традиције је да буде 
катализатор који изазива хемијску реакцију, али не 
може да се запази у крајњем резултату. Једно је сигурно 
- традиција може да учествује у креацији, али не може да 
буде креативна сама за себе.”
„Развој новог архитектонског стила зависи од проучавања 
и односа три елемента: људског, емоционалног и 
опажајног, који се односе на социјално-комуникационе 
структуре простора. Он треба да изрази њихово 
прожимање и преплитање, како би се превазишао 
еклектицизам данашњих променљивих архитектонских 
израза.”

апс.арх. Ивана Симоновић
апс.арх. Срђан Зајић

Олимпијски стадион у Токију

City Hall Tokio

Главни план за реконструкцију центра Скопља, 1966

President Group Taipei
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Токyо Dome Hotel

UOB

Fuji Television Building
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Награда је добила назив по породици 
Прицкер из Чикага, познатој по 
разним добротворним и културним 
активностима, који су сматрали да 
она треба да охрабри и стимулише, 
не само свест јавности о изграђеним 
просторима, већ и да инспирише 
креативност архитектонске праксе. 
Године 2004., у Чикагу је отворен 
Миленијум парк, у чијем саставу 
је музички павиљон Френк Герија, 
пројектован у част оснивача награде. 
Ове године се церемонија доделе 
награде одиграва баш у Џеј Прицкер 
павиљону.
 Лауреати Прицкерове награде 
примају новчану награду од $100,000, 
формално признање и од 1987. 
бронзани медаљон. Номинације 
подносе државници, писци, друштва 
архитеката, т.ј. виртуално свако ко 
придаје значај напретку и развоју 
архитектуре. Награде се додељује 
независно од националности, 
порекла или идеологије. Сваке 
године, закључно са јануаром, се 
поднесе преко 500 номинацијa из 
више од 47 земаља света. Финалну 
селекцију врши интернационални 
жири уз тајност гласања.

Бронзани медаљон је дизајнирао 
чикашки архитекта Луис Саливан, 
познат као отац небодера. На једној 
страни је име награде, а на супротној 
су утиснуте речи које укратко описују 
постулате из дела „Десет књига о 
архитектури” Маркуса Витрувиа: 
„firmness, commodity, delight” 
(чврстина , удобност, уживање ).

ИСТОРИЈАТ НАГРАДЕ ПРИЦКЕР

Најпрестижније признање у области архитектуре – Прицкерова награда успостављена је 1979. од стране 

Хајат фондације, као годишње признање архитектима, чије дело демонстрира сплет квалитета–талента, 

визије и посвећености, којима је остварен трајан и значајан допринос друштву и градитељском окружењу 

кроз „уметност” архитектуре. Често се описује и као Нобелова награда за архитектуру.

Philip Johnson Luis Barragán

James Stirling Kevin Roche
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Добитници награде Прицкер
( 1979 – 2005.):

1979
Philip Johnson - САД 
1980
Luis Barragán - Мексико 
1981
James Stirling – Велика Британија
1982
Kevin Roche - САД 
1983
Ieoh Ming Pei - САД 
1984
Richard Meier - САД
1985
Hans Hollein - Немачка 
1986
Gottfried Böhm - Немачка
1987
Kenzo Tange - Јапан 
1988
Gordon Bunshaft - САД и Oscar 
Niemeyer - Бразил 
1989
Frank O. Gehry - САД
1990
Aldo Rossi - Италија 
1991
Robert Venturi - САД
1992
Alvaro Siza - Португалија 
1993
Fumihiko Maki - Јапан
1994
Christian de Portzamparc - Француска 
1995
Tadao Ando - Јапан
1996
Rafael Moneo - Шпанија 
1997
Sverre Fehn - Норвешка 
1998
Renzo Piano - Италија 
1999
Sir Norman Foster – Велика Британија
2000
Rem Koolhaas - Холандија
2001
Jacques Herzog and Pierre de Meuron 
- Швајцарска 
2002
Glenn Murcutt - Аустралија 
2003
Jørn Utzon - Данска 
2004
Zaha Hadid – Велика Британија
2005
Thom Mayne – САД

Ieoh Ming Pei

Richard Meier

Kenzo Tange

Hans Hollein Gordon Bunshaft

Gottfried Böhm Oscar Niemeyer 
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Frank O. Gehry

Aldo Rossi

Robert Venturi

Christian de Portzamparc

Sverre Fehn

Renzo Piano

Alvaro Siza

Fumihiko Maki Rafael Moneo Rem Koolhaas

Tadao Ando Sir Norman Foster
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ТОМ МЕЈН
- НЕВАЉАЛИ ДЕЧАК АРХИТЕКТУРЕ
Добитник Прицкерове награде
за архитектуру 2005. 

Са времена на време на интернационалној сцени се појави архитекта 

који се својим радом, оригиналним и богатим у изражавању, издваја од 

осталих. Том Мејн је такав архитекта и заслужни добитник Прицкерове 

награде за 2005. годину. Својим делом он у потпуности подржава речи 

великог чикашког архитекте, Мис ван де Роа: „Архитектура је воља 

епохе пренесена на простор, живљење, промене, на новине.” 

Награде и признања:
Прицкерова награда, 2005
AIA California Council Firm of the Year 
Award, 2004
Chrysler Design Award of Excellence, 
2001
Los Angeles Gold Medal,AIA, 2000
Brunner Prize or Award in Architecture, 
1992 
Rome Prize Fellowship,American 
Academy in Rome,1987...

Образовање:
Дипломирао на Институту за архитектуру Ј. Калифорније, 1968;
Магистрирао на Харвард Универзитету 1978;
;

Том Мејн је базирао архитектонску праксу на употреби савремене технологије 
и уметности и креирао динамичан стил који изражава и служи данашњим 
потребама. Зато његова дела нису предвидљива, већ виђена. Она позивају 
посматрача да буде равноправан, активан учесник у откривању инвентивности 
и новог поимања архитектуре.Том Мејн је продукт турбулентних 60-их година, 
па су се такав бунтован став и неумољива потреба за променама пренели и на 
његову праксу.
Том Мејн је 1972. године основао Морфозис, пројектни биро за развој 
архитектонске праксе ван достигнутих граница традиционалних форми и 
материјала, као и за потискивање ограничавајућег дуализма модернизма и 
постмодернизма. Током плодне професионалне каријере остао је доследан 
ангажовању у едукативним, академским институцијама архитектуре ( 
Колумбија, Харвард, Јале Универзитети; Берлаге Институт и Холандији; 
УЦЛА...) 
Примио је 24 значајне архитектонске награде , 50 АИА награда и бројна 
признања. Учествовао је у многим групним и соло изложбама међу којима 
се посебно наглашава престижна ретроспективна изложба Института за 
архитектуру Холандије (НАИ) 1999. Пројекти Морфозиса су представљени и 
објављени у бројним публикацијама и монографијама.Zaha Hadid

Jørn Utzon

Glenn Murcutt

Jacques Herzog and Pierre de Meuron 

Thom Mayne
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.... Архитектонски бунт ....
Робусне челичне зграде које 
је пројектни биро - Морфозис 
пројектовао последњих година, 
одликују се оштрим угловима и 
нагнутим фасадама покривеним 
транспарентним или ребрастим 
металним панелима. Њихова 
комплексност, линеаран ток форми, 
импресивност и хај-тек материјали 
често изазивају поругу противника 
који их називају нихилистичким 
елементима.
Године 2004. Том Мејн је пројектовао 
за Калтранс, калифорнијску компанију 
за путеве, јавни транспорт и мостове, 
објекат који се често описује као 
„звезда смрти”. Ова зграда, 120 
метара дугачка и 60 метара висока, 
лоцирана је у центру Лос Анђелеса, 
у близини Дизнијеве концертне 
дворане, коју је пројектовао Френк 
Гери. Обе структуре одликује 
комплексност компјутерски 
дизајниране архитектуре и 
светлуцаве фасаде будућности од 
алуминијума и челика. Али сличност 
је само у томе. У Мејновом раду 
нема игре таласа, вртлога и кривина 
које Геријеву архитектуру чине 
разиграном и запањујућом. Зграда 

Калтранс има дугачке челичне 
фасаде са хоризонталним тракама 
светлећих црвених неонки које буде 
идеју о гигантском метеориту. Ово 
грандиозно архитектонско дело се у 
многоме разликује од окружења. И 
управо су конфликт и конфронтација 
главни архитектонски принципи за 
Тома Мејна и битна одлика времена у 
коме живимо.
„Архитектура је саставни део нашег 
окружења, али истовремено је и 
аутономна. Та аутономија не може 
се објаснити традиционалним 
логичким терминима зато што су 
најинтересантнији делови пројекта 
необјашњиви речима. Идеја о 
аутономној уметности је из 19. века. 
Она даје уметницима велику слободу 
за нова важна открића али је крајњи 
продукт одметничка уметност, што 
се у социјалном домену односи и на 
архитектуру.”
Очигледно је да можемо ићи само 
напред, узлазном линијом еволуције, 
а ка томе су усмерене и наше идеје.
Сваки културни развој је произведен 
и може бити продукт нечега. У том 
смислу Мејн је прихватио агресиван 
став према публици и критици. 
У последњих неколико година 

описиван је као необећавајући 
архитекта, који је успео да пројектује 
неколико јавних објеката. Али то се 
променило. Он више не брани своја 
остварења, већ ради на сопственом 
развоју. Тома Мејна често називају 
застарелим модернистом, али 
модернисти имају апсурдну идеју да 
архитектура може да излечи свет, што 
је немогуће. Данас архитекте раде 
у реалистичном окружењу и нико 
од њих не очекује испуњење таквих 
визија. Архитектура је социјална 
активност којом треба остварити 
комуникацију тј. оформити просторе 
за интеракцију. Променом околине 
може се променити и понашање.
Пре пет година направио је помак 
на пољу социјалне архитектуре са 
терапеутским функцијама, пројектом 
средње школе Даимонд Ранч у 
Помони, недалеко од Лос Анђелеса. 
Школа је на неконвенционалан начин 
повезана са брдовитим тереном. 
Има леп панорамски поглед, а у 
конструкцију су инкорпорирани 
уређаји за штедњу енергије. Такође се 
мислило и на социјални аспект. Бројни 
коридори, кривудави пасажи између 
изломљених блокова и монументалне 
степенице које урањају у брдо и 

Cooper Union, нова академска зграда

ASE, Дизајн центар, Таипеи, Тајван

Европска централна банкаDiamond Ranch, средња школа
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обликују амфитеатар, представљају 
успешан начин пројектовања школе 
као друштвеног објекта. Естетика 
архитектуре треба да се базира на 
повезивању људских активности као 
што су ходање, одмор и комуникација. 
Интересантан је пројекат Федералне 
зграде у Сан Франциску. У 
традиционалној архитектури важни 
људи добијају боље деловe зграде са 
лепим погледом, док су службеници 
лоцирани у најтамнијим централним 
деловима. Али код овог пројекта 
собе нису херметички затворене. 
Лифтови се заустављају на сваком 
трећем спрату, па ако хоћете на 
нижи спрат морате да покренете 
своје тело. Захваљујући степеницама, 
коридорима и лифтовима формирана 
су места социјалне интеракције. 
Недавно је Том Мејн освојио прву 
награду на конкурсу за зграду владе 
и парламента у Јунеау, главном граду 
Аљаске. То је његов пети велики 
јавни пројекат у задњих пет година, и 
уједно најпрестижнији, поред дизајна 
за олимпијско село у Њујорку, које 
ће се изградити без обзира на место 
одржавања олимпијских игара 2012. 
године. Нова зграда владе биће 
симбол јединства и националног 

поноса. 
Том Мејн је дуго био дивља, 
крајње конфликтна особа. Био је 
познат и као лош дечко америчке 
архитектуре. Успех га је у великој 
мери припитомио, али конфликт, као 
естетска категорија и фасцинација, 
и даље је врло препознатљив и у 
великој мери присутан у најновијим 
пројектима.
Поука његовог градитељског бунта 
је:
„Идеја о будућности је мртва! 
Данас се свет мења на потпуно 
непредвидљив начин и само један 
људски чин може у потпуности да 
промени изглед будућности. Да 
ли ми је потребна визија света као 
архитекти? Наравно, али та визија 
не опстаје дуго. Ја сам оптимиста 
у погледу људског потенцијала. 
Еволутивна биологија и екологија 
су главне смернице архитектуре 
сутрашњице. Постоје велике 
сличности између организације 
молекуларних структура и начина на 
који људи дизајнирају системе. То ће 
имати директан утицај на архитектуру 
и урбанизам.”

апс. арх Ивана Симоновић
апс. арх. Срђан Зајић Зграда Калтранс

Резиденција Крафорд, Монтесито, Калифорнија

Европска централна банкаDiamond Ranch, средња школа Студенски дом Универзитета Торонто

Kunsthaus, Грац
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САНТЈАГО КАЛАТРАВА
LA CIUTAT - ГРАД НАУКЕ И УМЕТНОСТИ 

Необичне форме његових дела, које често изгледају као 
да лебде, одражавају префињену естетску сензибилност 
уобличену инжењерским знањем. У његове најзначајније 
радове убрајају се:
• Stadelhofen железничка станица – Цирих (1984),
• Терминал аеродрома у Лиону, Француска (1994),
• пешачки мост Campo Volatin – Билбао, Шпанија 
(1998),
• La Ciutat – Валенсија (2000), 
• Опера Santa Cruz de Tenerife – Канарска острва (2003).

У његовом пројектовању покрет је често битан, што се 
може упечатљиво видети у првој згради пројектованој 
за америчко тржиште: Milwaukee Art Museum’s Quadracci 
Pavilon (2001), која садржи светларнике издигнуте од 
зграде као огромна крила која је могуће померати ради 
контроле светла.
Kалатрава је познат и по својим цртежима и скулптурама, 
које се излажу у бројним галеријама од 1985. 

„Како је предео близак мору, а Валенсија веома сува, ја сам 
одлучио да вода буде главни елемент целог комплекса 
користећи је као огледало за архитектуру.” 

Santiago Calatrava

Рођен 1951. у Бнимаменту крај Валенсије. SANTIAGO CALATRAVA студирао је на Институту Архитектуре 

у Валенсији (дипломирао 1974.) и на Федералном Институту Технологије у Цириху (докторирао 1981). 

Отворио је свој архитектонски и инжењерски биро у Цириху 1981. године, а касније се шири и отвара 

бирое и у Валенсији и у Паризу. Постао је познат по необичним просторима и скулптуралним формама 

својих великих јавних зграда. Његове структуре, као што су: железничке станице, мостови, аеродроми, 

музеји, направљене су од бетона, метала и стакла и веома ретко су потпуно затворене.

ГРАД НАУКЕ И УМЕТНОСТИ – LA CIUTAT

„The City of Arts and Sciences – La Ciutat” - Град науке и 
уметности, који је направио Сантјаго Калатрава, урбани је 
рекреациони центар за науку и културу великих размера, 
у оквиру кога се налази и L’ Oceanografic, подводни град 
Felixa Candele.
„La Ciutat” покрива површину од 350.000 м2 и налази се у 
старом исушеном кориту реке Туриа, на пола пута између 
древног града Валенсије и приобалног округа Назарет. 
После катастрофалне поплаве 1957. године, корито 
реке је измештено дуж канала јужно од града, а старо 
исушено корито реке је послужило као седам километара 
дугачко шеталиште кроз центар Валенсије. Шеталиште 
је пресечено бројиним мостовима, међу којима су и два 
нова моста аеродинамичног изгледа, такође дело Сантjага 
Kалартаве.
Први објекат у низу објеката који чине јединствену 
целину „La Ciutat” отворен је за публику у априлу 1998. 
године. Био је то „L’ Hemisferic” - Hemisfera, познатији као 
Планетаријум, који је Калатрава скоро у потпуности сам 
пројектовао. Музеј науке „Принц Филип” отворен је 2000, 
године док је „L’Umbracle” - Сеник отворен 2001. године и 
намењен је шетачима и паркирању. У комплексу се налази 
и „Palacio de las Artes” - Палата уметности, која је још увек 
у изградњи иако је завршетак изградње био планиран за 
2002. годину.

По угледу на Гаудиа, Калатрава повезују основне 
структуре у целину, комбинујући бели бетон са 
фрагментима површина обложених живописним 
сломљеним керамичким плочицама, чиме успешно 
симболизује важне индустријске гране Валенсије. 
Овај импресивни архитектонски ансамбл даје нови значај 
иначе некохерентној и неразвијеној област и у исто време 
представља импулс повезивању са околним областима.



37

ЈУЛ 2005, БРОЈ 18, ГОДИНА V ИЗ СВЕТА - ПРИКАЗИ

Две главне грађевине, „L’Hemisferic” - Планетаријум и 
„Science Museum Principe Felipe” - Музеј науке Принц 
Филип, постављене су дуж шеталишта надовезујући се 
на недовршену „Palacio de las Artes” - Палате уметности у 
правцу јасно дефинисане лонгитудиналне осе, на потезу 
постојећег старог корита реке, отварајући широк поглед 
према мору.
Шеталише и паркинг, „L’Umbracle”, последњи је Калатравин 
прилог, односно завршница овом јединственом 
грандиозном комплексу Града науке и уметности.
Објекти у облику наутичких структура, који формирају 
„L’Oceanografic” - Океанографски парк и подводни град, 
покривају површину од 80.000 м2, а дело су Felixa Candele.
Комуникациони торањ био је планиран за западни 
део „Града науке и уметности” али је промена владе у 
Валенсији 1996. године донела и промену у пројекту, па је 
телекомуникациони торањ замењен Палатом уметности - 
„Palacio de las Artes”.
Хронолошки посматрано Сантjаго Kалатрава је још 1991. 
победио на конкурсу за комуникациони торањ и касније 
исте године добио дозволу да развије (пројектује) цео 
комплекс, чија изградња још увек траје.
Ово шеталиште, као интегрални део слике пејзажа, служи 
као веза са баштама које се протежу на обе стране као и 
подсећање на флувијалну прошлост саме области.

„L’HEMISFERIC” - PLANETARIJUM

„L’ Hemisferic” - Планетаријум, почетни објекат у низу, 
карактеристична је конструкција којој је Калатрава дао 
облик ока.
Јединствена архитектура зграде настаје у тренутку када 
се поклопац колосалног „ока знања” потпуно отвори и на 
фасцинантан начин одслика у води.
Свод „Hemisferica”, који покрива и Omnimah театар, налази 
се у склопу елиптичне љуске облика махуне, као зеница у 
оку.

Планетаријум је пажљиво смештен на нижој нивелети, 
да би се избегао визуелни конфликт са Музејом науке и 
Палатом уметности.
У бетонску дупљу ока укомпонована је алуминијумска 
надстрешница променљиве дужине. Елементи 
надстрешнице склапају се нагоре као целина или 
појединачно, формирајући брисолеје. Кров облика ока 
отвара се дуж закривљене централне осе. Бетонска 
облога је издужена на горе, а брисолеј који се сужава ка 
крајевима замењен је системом предкрилаца, чиме се 
имитира структура једра.
Брисолеј се помера хидрауличним системом.
Степениште силази у засведени бетонски хол дуж 
подужне осе која на пола сече Град науке и уметности. 
Делимично провидни стаклени панели уграђени у пролаз 
омогућавају да светло доспе у подземне просторије тако 
да оцртава централну осу Планетаријума.
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Пролаз такође повезује „потопљену” галерију, начињену 
од префабрикованих бетонских лукова који носе 
транспарентан кров, а у полукружним просторима садржи 
билетарнице, ресторан и остале сервисне просторије.
Сфера „Imax” театра споља је обложена фрагментима 
сломљених плочица у маниру Гаудија. Структурална 
бетонска и челична љуска ствара мрежолики свод изнад 
планетаријума.

Планетаријум је пројектован од 1991. до 1995. године. 
Изградња је отпочела 1996. године, а завершена је 1998. 
године.

SCIENCE MUSEUM PRINCIPE FELIPE – МУЗЕЈ НАУКЕ 
ПРИНЦ ФИЛИП

Издужена зграда, са поновљеним трансверзалним 
модулима дуж целог објекта, има назив „Tour de Force” и 
подсећа на праисторијски скелет. Она покрива 41.000 м2 
површине.
Испод шеталишта је продужена башта која визуелно 
повезује музеј са административним зградама. 
Симетрични завршеци зграде су чврсто подупрти 
троугаоним структурама које поред конструктивне 
функције истичу улазе и дају визуелни печат самом 
објекту.

Носећи костур конструкције од белог бетона на једној 
фасади је испуњен стаклом.
Северна фасада направљена је од стакла и челика, па 
тако формира континуалну зид завесу дуж целог објекта. 
Ово је модуларни објекат ширине 104 м и дужине 204 м.
40 метара висока хала има пропорције једрећег брода 
Готске катедрале, са лебдећим ребрима и усталасаним 
стакленим зидом дуж целе конструкције.

5 линеарно постављених снажних стубова, који се гранају 
као гране дрвећа од бетона, подупиру додирну линију 
између крова и фасада, тако да омогућавају интеграцију 
сервисних језгара и лифтова.
Објекат је пројекован између 1991. и 1995. године. 
Извођење је започето 1996. године, а завршено је 2001. 
године.

„L’UMBRACLE” - СЕНИК

Смештен на југу комплекса шеталиште и паркинг, 
„L’Umbracle”, је последњи објекат Калатраве у овом 
јединственом велелепном комплексу Града науке и 
уметности.
Горњи део објекта „L’Umbracle” укључује дугачко 
панорамско шеталиште, целом дужином у сенци дрвећа. 
Поглед на цео комлекс са овог шеталишта је импресиван.



39

ЈУЛ 2005, БРОЈ 18, ГОДИНА V ИЗ СВЕТА - ПРИКАЗИ

„L’Umbracle” је дугачак 320 м и широк 60 м и обезбеђује 
900 засењених паркинг места за аутомобиле и 20 места за 
аутобусе.
Површина самог објекта је 50 860 м2. Пројектован је од 
1995. до 1997. године. Изградња је почела 1997. године. 
Објекат је отворен за употребу 2001. године.

„PALACIO DE LAS ARTES” - ПАЛАТА УМЕТНОСТИ

Палата Уметности - „Palacio de las Artes” висока је 75 м и 
покрива површину од 40.000 м2.
Палата је замишљена као низ различитих волумена 
који постају уједињени кроз омотач сачињен од две 
симетрично постављене просечене бетонске љуске, 
крунисане челичном конструкцијом великог распона 
у форми листа, која се пружа подужно од улазног хола 
преко највише контуре закривљеног омотача. Резултујућа 
структура дефинише визуелни идентитет Палате 
уметности, драматично повећавајући њен симболичан и 
динамичан ефекат у пејзажу, док у исто време обезбеђује 
заштиту терасама и просторијама иза самог омотача.
Различити волумени су сложени између хоризонталних 
„палуба” намењених за шетање које су конзолно испуштене 
са стране објекта. Језгро објекта намењено је техничким 
просторијама са сценским модулом и лифтовским 
механизмима који воде до сцена и оркестарских простора 

– опере. Њен потпуно климатизовани аудиторијум 
капацитета 1.300 места смештен је у оквиру акустично 
обликоване љуске уклопљене у објекат.
Мањи аудиторијум, намењен углавном концертима 
камерне музике, има капацитет од 400 места, док велики 
аудиторијум, смештен на истоку, делимично заклоњен 
иза отворене љуске може да прими 2.000 посетиоца. 
Остале манифестације могу се одржавати у различитим 
просторима смештеним између главних волумена. За 
представе под отвореним небом, кров и одређени 
зидови, који обавијају цео објекат, имају акустичну 
функцију, док је стаклом наткривени простор изнад сале 
немењен камерној музици, а простор на западу служи за 
пробе.

Површина целог објекта је 44.150м2. Пројектован је од 
1995. до 1997. године. 1997. године почела је изградња. 
Објекат још увек није завршен, а завршетак радова и 
отворање предвиђено је за јуни 2005. године.

апс.арх. Душан Продановић
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ВИШЕСПРАТНИЦЕ У ДАБЛИНУ
Приказ конкурса

Иако има оних који су против овакве изградње, сви 
значајнији архитекти Ирске се слажу око једног - 
небодери означавају моћ неког инвеститора или једног 
града, чине га препознатљивим, привлаче посетиоце и 
нуде разне садржаје на једном месту. Вишеспратнице 
би једним делом решиле и проблем пренасељености. 
Анализе показују да би главни град Ирске, до 2011. 
године, могао да броји око 1.8 милиона становника . Такве 
зграде би, поред пословног, имале и стамбени карактер 
са свим пратећим садржајима за снабдевање, одмор 
рад, рекреацију и забаву. Ирски архитекти упозоравају 
да овакве знаменитости треба плански да се граде, да 
њихове локације буду уз јака саобраћајна чворишта 
или уз пристаништа, како не би угрожавале поглед ка 
осталим грађевинама. Тиме би се омогућила изградња 
већег броја објеката сличног карактера груписаних у 
истој зони града. Водећи архитекти сматрају да овакви 
подухвати треба да буду пропраћени архитектонским 
конкурсима. Један од таквих конкурса, који тренутно чека 
на дозволу за изградњу, је конкурс за U2 вишеспратницу 
из 2003. године, који је организовала асоцијација за 

развој приобаља Даблина и музичке групе U2, која би свој 
студио за снимање преселила у новопројектовану зграду. 
Конкурс је био међународног карактера са преко 500 
учесника. Победник је из Ирске - Burdon Dunne и Craig 
Henry архитекти. Оно што је сада актуелно је жеља ове 
асоцијације DDDА да зграда, лоцирана уз пристаниште на 
ушћу река Dodder и Liffey, достигне висину од 100 метара, 
док победнички рад са конкурса износи око 60 метара са 
додатком кровне баште .

 Решење победника представља динамичан заротиран 
торањ углачаних фасадних површина, као симбол 
светионика крај пристаништа, дајући нов изглед простору 
између статичног града и покретног пејсажа реке. Поред 
музичког студија, планирани су станови модерних основа 
и различите квадратуре, канцеларије, продавнице, 
ресторани, ноћни клуб, подземне гараже, лифтови 
различитих намена и сл. Да ли ће победнички пројекат 
бити у потпуности испоштован остаје да се види.
Од многобројних учесника овог конкурса вредно је 
споменути још неке:

Да ли ће Даблин постати град небодера једна је од најчешћих тема архитектонске асоцијације Ирске. Многи 

архитектонски пројекти вишеспратница чекају на урбанистичку дозволу, као што је тридесетдвоспратница 

поред Heuston станице, куле уз Tara Street станицу, Bolands Mils комплекса и многих вишеспратница дуж 

реке на Britain и Sir John Rogersoǹ s кеју U2 куле на ушћу река Dodder и Liffey.

Joseph O’Neill AIA , САД
Решење представља два раздвојена 
дела где је горњи састављен од 
неколико витких торњева од 
стакла и алуминијума (односа 
4:1)груписаних око заједничког 
језгра

Nicola Monqueli , SAD
Синтеза сложених облика који су 
типични за докове, где сваки зид 
различитог нагиба са суседним 
формира празан простор, обложен 
стаклом, који даје везу између истока 
и запада

Allied Arc, Grčka
Лонгитудинално растуће језгро носи 
два обрнута бетонска лука, који 
се наслањају, у доњем делу, кроз 
приступне рампе.,Форма која тече 
попут реке.
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Martin Design Inc, SAD uv architects, Енглеска Macarie O Looney and Schnei

Burdon Dunne и Craig Henry Kevin Deane, Gerry Ryan & Ray Leste, 
Irska

Hofman Dujardin Arch., Holandija

Neil Tomlinson Arch, Engleska 

LEWIS HICKEY LT, Engleska
Јужна и горња страна фасaде су 
обложене лимом који снабдева 
зграду довољном електричном 
снагом за осветљење ноћу. Доња 
и западна страна прекривене су 
вишеслојним стаклом чинећи 
холограмски филм који прелама 
светлост и даје променљив 
спектар боја дању и ноћу. Ови 
ефекти симболизују крила птице 
или повратак брода, док дању 
рефракција ствара утисак дуге .

Acito and Partners, Italija
Решење у облику харфе је вођено 
Витрувијевим правилима при 
пројектовању: корисност, вечност. 
лепота. Кров има могућност да 
произведе 50.000кwh соларне 
енергије, док ваздух и јаки запад-
исток ветрови покрећу турбине 
дајући 35.000 кwh енергије годишње.

арх. Александра Секуловић
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МОДЕРНИ ЕНТЕРИЈЕР У РУСИЈИ
Неки примери из журнала „САЛОН-Интериор
1995.-1999.” бр. 12, Москва 1999.г.

На почетку треба напоменути да је последњих 15 година 
у Русији учињен огроман скок у свим сегментима живота, 
скок од атмосфере соцреализма, не само у политичком, 
духовном и психолошком смислу већ и у материјалној 
свакодневици. У области пројектовања и дизајна, тај скок 
се огледа у прелазу од униформног окружења у коме су 
људи живели и радили, ка једном новом, савременом 
приступу који је присутан у целом свету. Од помпезних 
грађевина, и јавних и стамбених, које су представљале 
неукусан спој империјалне носталгије и грандиозности 
карактеристичне за сва тоталитарна друштва, преко 
блоковске монтажне стамбене изградње лошег квалитета 
И још горег изгледа, полако се рађа нова стамбена 
архитектура руских градова. Она још увек има нешто 
што асоцира на масивност, масовност, захтеви су просто 
увек били такви да је потребно изградити много нових 
станова. Традиционални грађевински материјал али 
и елемент декорације и обликовања фасада је и даље 
опека. Међутим, нова архитектура има нове обликовне и 
функционалне квалитете а стамбени стандарди су попети 
на виши ниво.
Шта се заправо десило? Такозвана транзиција, што 
значи успостављање тржишних односа, поред појаве 
осиромашених слојева становниства, евидентно ствара и 
нову армију купаца станова, који опет имају могућности 
да те нове станове попуне новим намештајем и опремом. 
Ово је земља која представља једно огромно и неисцрпно 
тржиште. Отварање према свету проузроковало је 
обратни процес: прилив информација и робе са запада, 
али и домаћа индустрија бележи видни помак у квалитету 
и дизајну. Понуда у небројеним трговинским центрима, 
стовариштима грађевинског материјала и познатим 
кућама каква је, рецимо, „ИКЕА” учинила је своје: у 
становима можете видети све најпознатије марке беле 

технике, аудио и видео опреме, као и све предмете 
савременог дизајна. Та понуда је пропраћена масом 
огласа и реклама у штампи, као и одличним каталозима. 
Можемо да замислимо шта то значи за људе који су 
деценијама раније сањали о једном вишем стандарду 
живота. 
Све је то често у комбинацији са традиционалним 
детаљима и предметима. Руска жена има смисао за 
лепо, за пријатно уређење ентеријера, увек са много 
цвећа и декоративних детаља, који ублажавају грубу и 
неквалитетну занатску обраду просторија. Богатији слој, 
пак, има могућности да своје станове тако реновира, да се 
не би постидели да су усред било које светске метрополе. 
Напротив. А архитекти чије су реализације овде 
приказане, спојили су ингениозност руског уметничког 
надахнућа, савремене и квалитетне материјале, светске 
трендове у дизајну и, наравно, новац и укус инвеститора. 
Треба напоменути да је избор примера уз овај текст ишао 
у том смислу да су избегнути, иначе не баш малобројни 
радови на граници кича (И даље присутан дух империје!), 
већ су приказани ентеријери за које и ми имамо пуно 
разумевање. 
Још једном треба рећи: ово је стандард који себи може 
да приушти само нова руска елита. Велика већина 
становништва се задовољава новим кућним апаратима, 
променом делова намештаја и новим тапетима или 
плочицама. Али елита, уз наше неизбежно размишљање 
о пореклу њеног новца, намеће и нови укус, тиме што од 
аутора тражи примену нових идеја. Архитекти су се увек 
трудили да те своје идеје презентују уз помоћ добрих 
инвеститора, и тај спој води ка формирању узора за 
широку примену.

Јарослављ, март 2005. арх. З. Чемерикић

Да би се дао коментар актуелних дешавања у области дизајна у некој средини, треба ту средину познавати 

макар елементарно, познавати друштвено, психолошко, економско окружење у коме стварају дизајнери. 

Писац ових редова уопште не претендује да на ову тему пише онолико исцрпно и зналачки, колико та 

тема заслужује. Овде ће само бити презентовано неколико примера из горе наведеног журнала, по 

личном избору, у циљу упознавања читалаца нашег часописа са ауторима и њиховим делима из нама 

увек пријатељске Русије.

Галкин: реконструкција породичне 
куће, 1999.
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Надточиј, Бутко: реконструкција 
стана у Москви, 1999.

Ајрапетов, Панченко: стан на два 
нивоа, 1999.

Заплатников, Меркулова: стан у 
Кијеву, 1999.

ГалкинНаринскаја: стан у Москви, 1999.
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ТРИБИНА „ТРАМВАЈ У НИШУ?”
Друштва архитеката Ниша и Друштва урбаниста Ниша у сарадњи са 
Главним архитектом града
10.03.2005.

Трибина са темом „ТРАМВАЈ У НИШУ?” организована је са циљем да се у почетној фази размишљања о 

јавном шинском превозу у Нишу, анализирају и утврде могућности под којима би се предметна идеја 

(евентуално) могла реализовати. 

Испред Друштва архитеката Ниша и Друштва урбаниста 
Ниша трибина је вођена од стране арх. Бранимира 
Ћирића у сарадњи са Главним градским архитектом 
Јованом Мандићем, дана 10.03.2005. год. у сали Дирекције 
за изградњу града Ниша и Завода за урбанизам Ниш.
Присутни гости - уводничари трибине били су Милета 
Горшич из Дирекције за јавни превоз у Београду, Павле 
Гладовић, редовни професор Универзитета у Новом 
Саду, Драгорад Дамњановић, испред Грађевинско-
архитектонског факултета у Нишу и Михаило Медведев, 
аутор Генералног Плана Ниша 1995-2010., уз присуство 
преко 40 учесника.
На трибини су, у смислу стратегије развоја града, 
генералне концепције саобраћајног решења и 
организовања јавног градског превоза, а самим тим и 
поновног увођења трамваја, била подељена мишљења.
Размишљање већине присутних учесника показало је да 
је основни проблем генерална стратегија развоја града, а 
самим тим решавање примарних саобраћајних коридора 
и траса. Приоритет у том смислу мора бити измештање 
постојећег међународног железничког правца који 
пресеца централно градско ткиво чинећи од њега 
нефункционалне целине.
Трибина је показала да постоје основна размимоилажења 
у ставовима и визијама око увођења трамваја. Говорећи о 
предностима и манама трамвајског саобраћаја, отворили 
су се многи проблеми, који једну такву иницијативу прате 
и у смислу могућих будућих коридора - траса, и у смислу 
економске оправданости, и у смислу времена потребног 
за анализу, припрему и реализацију таквог пројекта. 
Мноштво објективних проблема, који прате размишљање 
о увођењу трамваја, трибину је оставило без конкретних 
закључака суочавајући учеснике са озбиљношћу 
проблема који, пре или касније, у циљу развоја града, 

треба решити.
Презентујући основна размишљања учесника трибине 
читаоцима гласника „АРХИТЕКТ”, дајемо изводе из 
излагања уводничара и учесника у расправи како би 
створили слику о суштини проблема са којом се овај град 
мора што пре суочити.
Уколико за то већ није касно. 
* * *
Главни градски архитекта, Јован Мандић: Саобраћај 
у Нишу је приоритетно и стратешко питање за град. 
Приоритет у Нишу је решење железничког чвора - 
потребно је променити Генерални План Ниша и разрешити 
измештање железнице и 11 пружних прелаза од Ниша до 
Нишке Бање. Данас имамо 1300 аутобуса јавног превоза. 
Трамвај има читав низ предности и представља одличан 
избор за град средње величине.
Михаило Медведев, арх.: Историјат шинског превоза на 
овим просторима од настанка до данас, са сагледавањем 
кроз претходну и важећу планску документацију (прим. 
аутора текста) ... 1995 усваја се ГУП; по тада важећем 
договору са железницом, железничка пруга требало 
је да прође испод Бубња и да излази код Нишке Бање; 
1995-2010, 1996 нови разговори о железничком чвору 
и одустаје се од тунела; од тријангле у нивоу 2 тунела (2 
колосека) до испод Нишке Бање да изађу код железничке 
станице а изнад тога друмски превоз. Актуелно решење 
обухвата два прстена за шински превоз, надземни уместо 
подземног метроа.
Проф. Драгорад Дамњановић: О железничком чвору 
Ниш и свом предлогу за трасе јавног превоза које би се 
добиле измештањем пруге на север; трамвај би могао да 
има 34км пруга, са реализацијом у 3 фазе; цена би била 2 
милиона евра по километру, а било би потребно урадити 
физибилити студију.
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Проф. Павле Гладовић: О карактеристикама трамваја 
као превозног средства. У Новом Саду је, као и у Нишу, 
укинут трамвај, али се планира његово ново увођење 
2011.г. Трамвајски превоз има одличне перформансе 
(велики капацитет, продуктивност, комфор), омогућава 
ревитализацију градског центра, може кроз тунеле, 
нема издувних гасова, стаје на семафору, 10-15 пута 
мања потрошња енергије, него путнички аутомобил. 
Недостаци су: мања еластичност, мања фреквенција, веће 
инвестиције (инвестициони трошкови су 2-5 милиона 
евра по км). У свету 340 градова има трамвај, а од тога 
250 у Европи. Трамвај је погодан за градове 200.000 - 
250.000 становника. Трамвај се мора вредновати у склопу 
сагледавања укупног превоза.
Милета Горшич: Поучени београдским искуством, 
потребно је најпре проверити постојеће концепције; 
због силних промена намена површина, урадити анализу 
оправданости система; обавити детаљну проверу 
праваца; Напомена - могуће је постићи већу исплативост 
са кружним линијама без преседања; Сваких 10 година 
потребна је делимична реконструкција, а то у Београду 
није рађено 90-тих, па је сада то потпуно уништено и 
потребна је тотална реконструкција. Има и еколошких 
разлога (бука) да се овакви системи не користе. Рађена 
је студија за нови тип колосека са еластичним подлогама 
уз врат шине. У периоду 1986-1992 реконструкција је 
коштала 1,6 милиона долара/км, а 30% те своте је отишао 
на трошкове измештања инфраструктуре, пошто мора да 
се очисти цела улица до 1м дубине. Застоји на трамвајским 
пругама су веома скупи, па се не може дозволити да се 
испод трамвајске трасе нађе инфраструктура. Београд 
није много задовољан возилима. Класичан трамвај има 
17м и кошта минимално 400.000 евра, а нови савремени 
трамвај од 32м кошта око 1,2 милиона евра.
Дакле, трамвај да, али не по сваку цену. Узети у обзир 
укупан збир неке инвестиције, више понуђених решења, 
њихова квантификација. У Београду се размишља да 
се изабере решење двосмерних возила јер је то много 
ефикасније због окретница, а и могуће је сегментно 
пуштање трасе у промет (како се која деоница изгради).
Ми смо вам на располагању, како бисмо вам помогли да 
избегнете грешке које су направљене у Београду.
Проф. Никола Цекић: Нови Сад је већ сада резервисао 
коридоре за своја трамвајска возила и предуyео и 
друге мере. А ми? У италијанском часопису „Урбанистик” 
препоручује се повезивање испод земље. Много нам 
недостаје трамвај - културолошки порушена је ментална 
слика и то нас је просто удаљило од цивилизованог 
света. Предлажем да ГГА одмах донесе закључак да се 
заштите централни коридори. Коридор за железницу 
и за аутопут треба да буду паралелни; брзина од 150 км 

коју је поменуо проф. Дамњановић је сувише мала за 
будућност. 13км једноколосечне пруге није довољно и 
средства од 30 - 50 милиона евра, које је град обезбедио, 
нису довољна. Трамвај значи много више од превозног 
средства - пешачка зона и интерполација пешачке зоне; 
треба ослободити центар; Болоња има 30 км пешачких 
улица. Трамвај у Нишу би вероватно требало да има 
150км... Шта са десном обалом Нишаве - мостови итд. 
Можда је најјефтинија траса коритом Нишаве. Можда би, 
као туристичку атракцију, требало увести водени трамвај.
Проф. Чедомир Илић (ГАФ): Основно у Нишу треба да 
је право решење нишког железничког чвора, увођење 
пруга за велике брзине, а тек онда решити да ли трамвај 
или аутобуси.
Проф. Драгорад Дамњановић: Прво треба да се пруга 
измести ван града; железница најрадије ништа не би 
мењала, а за град је то приоритет. Ново решење треба да 
траје најмање 100 година; погрешити значи да би патио 
цео град за један веома дуг период. За правац Ниш - 
Просек дата је дозвала на железници да се удвоји колосек, 
што значи да све остаје исто и да се неће избацити возови 
који тутње кроз град. 
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Главни градски менаџер, Властимир Ђокић: Трамвај 
је подсистем у систему градског саобраћаја и ни у ком 
случају га не треба гледати одвојено од осталог. Не треба 
да будемо мегаломани; треба да имамо јасну стратегију 
развоја; пруга треба да заобиђе Ниш; Ниш не сме да 
дозволи електрификацију пруге Ниш - Димитровград без 
измештања пруге из града.
Михаило Медведев, арх.: Сви су до сада повезивали 
проблем трамваја са железницом. Нови инфраструктурни 
систем не треба да је на терену (може и на стубовима) јер 
су наше централне улице тесне и трамвај кроз њих, због 
профилације, не може да прође.
Проф. Драгорад Дамњановић: Трамвај кроз град треба 
да буде двоколосечан, коловозна конструкција на 
еластичној подлози 6м ширине најмање; улица треба да 
се у тој ширини скине до 1м дубине и сва инфраструктура 
да се измести испод тротоара. Док радови трају та улица 
мора да буде затворена.
Проф. Павле Гладовић: Ако је на питање „Да ли трамвај? 
одговор „Не”, онда да идемо кући. Дакле трамвај „Да” у 
Новом Саду 2011. и 2020.; прва трамвајска линија са 1500 и 
2000 путника, да би се задовољио минимум оправданости. 
Захтеви путника су различити; треба урадити бројање 
путника а то у Нишу није никада урађено, осим неких 
парцијалних Нешекспресових бројања. Систем треба да 
живи 50 - 100 година и урачунати и пројекције развоја за 
тај период.
Милета Горшич: Трамвај није ушао у центар Београда, 
где је најпотребнији, него ми имамо преседање у центру 
са висококапацитетног трамваја на нижекапацитетни 
аутобус, што је нелогично и потпуно наопако.
Миодраг Медар, арх.: Трамвај „Да”, али не у Нишу. Све до 
сада планиране шеме саобраћаја по ГП-у нису заживеле 
и већ једном треба направити реалан саобраћај за ГП. 
Реалан план треба да функционише и за 30 година. Оно 
што је реално је измештање пруге и то је приоритет. У 

свету 360 градова има трамваје, а шта је са осталима? Да 
ли постоји случај да је неки град у скорије време увео 
трамвај? Дакле трамвај, апсолутно НЕ, већ аутобуски 
саобраћај на ослобођеним коридорима.
Н. Говедаровић (бивши председник комисије за 
изградњу трамваја из 1991): Све што се чуло данас, чуло 
се исто и 1991. Железница се код нас не развија. За 120 
година није било ни једне денивелације. Трамваји су 
светски тренд. Предлажем да Град наручи пројекат и да 
се уради студија исплативости.
Славица Бакић, градска управа: Од 1991 до данас ми 
смо имали значајно смањење броја путника јер нишке 
индустрије не раде. Некада смо имали интервале, не за 
трамваје него за метрое, али то је било некад, а и тад је 
рађена само делимична студија. Потребно је проверити 
оптерећење линија.
Н.Говедаровић: Податке има „Нишекспрес”. Ми смо их 
и онда 1991 од њих узимали. „Нишекспрес” је највећа 
препрека јер није заинтересован да се то деси.
Новица Тасић, директор погона за градски превоз 
„Нишекспреса”: Ми немамо ништа против. Постоји толико 
реалних проблема у јавном превозу, нпр. неповезани 
делови града код којих нико нема интереса да их повеже, 
јер су линије нерентабилне. Зашто се нешто ту не уради, 
уместо да се креће у неке велике и скупе пројекте. Трамвај 
- носталгија или стварност? Да струка каже шта има, па је 
онда лако; прво да видимо да ли анализе показују да нам 
је трамвај потребан. Може се размишљати и у другом 
правцу, ако су аутобуси еколошки неприхватљиви због 
горива, шта је са енергентима на водоник и на гас.
Милета Горшич: Потребно је урадити анализе.
Михаило Медведев, арх.: Ако смо носталгични према 
трамвају, дајте да снимимо филм о томе, али не морамо 
да радимо нешто што је превазиђено и непримерено.

 арх. Бранимир Ћирић
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Студија са условима и мерама заштите споменичких и 
амбијенталних вредности од стране обрађивача Плана 
прикључена је документацији ГУП-а као саставни део без 
измена, па се сагласно томе услови и мере заштите односе, 
како на заштићене, тако и на све објекте са приложене 
листе. Формално правна процедура проглашења 
овог (као и неких других) објеката није остварена 
због тога што још увек није окончана валоризација 
споменичких својстава (делом и због неприступачности 
и немогућности увида у ентеријер). Без сумње објекат 
има посебан значај, како по општим архитекгонским 
вредностима, складним пропорцијама и врло успешно 
решеним просторним односима, тако и по богатству 
детаља и обради зидних површина, венаца, мансарде 
и др. Један је од ретких објеката грађанске архитектуре 
на којима су сачувани многи карактеристични детаљи 
фасадне декоративне пластике и мансардне лимарије. 
Поред самог објекта значај има и метална ограда са 
капијом, а посебну историјску и споменичку вредност има 
чесма на углу, позната као „Донина чесма”. Читав ансамбл 
свакако представља пажње вредну целину, без обзира на 
степен руинираности и њене неадекватне интервенције 
на оградном зиду. Што се саме куће тиче на њој није било 
никаквих измена, што је врло важно, јер је сачуван њен 
потпуни аутентични првобитни изглед.
Заштита овог занимљивог и привлачног здања била је 
присутна у свим до сада разматраним и реализованим 
плановима, што потврђује и чињеница да је новоградња 
у ул. Рајићевој ипак респектовала овај угаони објекат. 
Због тога изненађује нова иницијатива да се приступи 
реконструкцији објекта по принципу тоталног 
ремоделовања, скоро до непрепознатљивости. 
Задржава се само прекројена улична фасада (нижи 
прозори драстично мењају пропорцијске вредности) 

МИШЉЕЊЕ О ИДЕЈНОМ ПРОЈЕКТУ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ 

Објекат у улици Димитрија Димитријевића број 19 у Нишу евидентиран је као добро са несумњивим 

споменичким вредностима, па је по том основу и стављен на листу објеката од значаја при изради 

Генералног урбанистичког плана Ниша.

 Ранији објекат
 Новопројектована зграда

и чињеница да објекат има мансардни кров, али се 
и он недопустиво мења повећањем нагиба, затим 
повећањем прозора и изменом облика кровних баџа, 
као и поједностављивањем профилисаног венца на 
прелому кровних равни. Источна, дворишна фасада 
потпуно се мења проширењем габарита и додавањем 
спрата, као и елиминисањем бочног полигоналног 
ризалита. Тако се губи врло значајан елемент аутентичног 
моделовања волумена, што као последицу има стварање 
сасвим другачије архитектуре, скоро без икакве везе са 
аутентичним вредностима здања које треба чувати као 
метеријално, историјско и стваралачко сведочанство 
свога доба.
Уз дужно поштовање аутора идејног пројекта и 
уважавање захтева власника односно инвеститора, 
сматрамо да понуђено идејно решење не може бити 
прихваћено са становишта заштите споменичких 
вредности објекта и његовог амбијенталног значаја. Чак, 
уверени смо да се захтеви инвеститора могу задовољити 
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и у већој мери него што је овим пројектом понуђено, 
али другачијим приступом пројекту. Притом никако не 
умањујемо улогу пројектанта који своје ауторство може 
исказати остварујући висок стваралачки домет и у нешто 
сложенијем проблему повезивања старог и новог без 
губљења идентитета претходног ауторства.

Са становишта заштите споменичких вредности 
најповољније решење је у очувању садашњег изгледа 
зграде, уз потпуну рестаураторску обнову и одговарајућу 
адаптацију унутрашњег простора. Захтеву инвеститора за 
повећаним простором и у приземљу и у поткровљу, може 
се удовољити и нешто повећаним габаритом, померањем 
источног, дворишног зида за око 1,00 - 1,20м, али без 
спратног дела, већ искључиво са мансардним решењем. 
Међутим, добијање већег корисног простора може 
се постићи и повећањем спратности над постојећим 
приземљем, надзиђивањем једног спрата и подизањем 
мансарде, што би било у складу са регулационим планом 
у коме је предвиђена спратност П+1. По том принципу 
је још пре неколико деценија урађена надградња палате 
Попића у ул. Лоле Рибара у којој је смештен Радио Ниш. 
У потпуности је задржана комплетна, богато обрађена 
фасада приземног објекта, док је на спрату поновљена 
само примарна пластика, чиме је јасно разграничена 
надградња од аутентичног приземља. Мансардни кров 
је поново монтиран изнад спрата у свим аутентичним 
детаљима, тако да је добијено врло прихватљиво решење 
у коме се не губи ауторски идентитет првобитног објекта 
а задовољавају се захтеви за повећаним корисним 
простором.
У сваком случају пројекат ревиталиазције објекта код 
Донине чесме у ул. Д. Димитријевића представља 
деликатан и сложен задатак који треба решавати са циљем 
да се очувају његове неспорне аутентичне вредности. 
У том смислу било би пожељно приступити изради 
варијантних студијских решења, наравно уз настојање да 
се на најбољи начин задовоље захтеви власника.

арх. Александар Радовић
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Дани архитектуре Ниша 2005.
Најава традиционалне манифестације Друштва архитеката Ниша

Овогодишњи ,,Дани архитектуре Ниша 2005.” одржаће се од 1. до 5. новембра ове године у простору 

Изложбеног павиљона у Тврђави, с обзиром да су у галерији ,,Србија” у току радови на санацији 

кровне и плафонске конструкције, па је овај простор, који је већ пет година место окупљања нишких 

архитеката, затворен на неодређено време. 

Програм обухвата следеће активности: изложбе ,,50 година ИАУС-а” из Београда и ,,БИМАС” из Скопља 

- селекцију радова са Бијенала македонске архитектуре, која гостује код нас после Београда и Новог 

Сада. У оквиру пратећих дешавања предвиђају се презентације фирми - спонзора манифестације, 

предавања, промоције нових књига и часописа, трибине - разговори на актуелне теме, као и 

традиционални једнодневни излет до занимљивих локалитета у околини. Редовна годишња 

скупштина Друштва архитеката Ниша такође ће ући у програм. 

Детаљније информације ће бити презентоване јавности у средствима јавног информисања крајем 

октобра.

Управни одбор

Друштва архитеката Ниша

На недавно завршеном општем, јавном, анонимном 
конкурсу за идејно решење општинских обележја 
општине Пантелеј у Нишу, жири конкурса је, у 
конкуренцији 27 радова, да решење Драгана 
Видановића (дизајнера нашег гласника»Архитект«) 
на најбољи начин испуњава постављене 
критеријуме.

На грбу општине Пантелеј доминираће звоник 
Пантелејске цркве са чије се једне стране налази 
Христов монограм, а са друге орлови са државног 
грба. Подлогу грба чини државна тробојка, а у 
подножју звоника су три листа винове лозе, као 
знак виноградарства по коме је општина позната. 
Симболичну везу са градом представља круна и 
круниште нишке Тврђаве.

арх. Хранислав Анђелковић

ИЗЛОЖБА УРБАН 2005
Сурдулица, 13.8. - 10.9.2005.

Аутор излозбе је Сузана Станковић Алексић у 
сарадњи са колегама уметницима из Србије и 
Холандије.
Спонзор пројекта: Министарства културе Србије
Кроз овај пројекат аутори са професионалналном 
студиозношћу прилазе теми „градска 
трансформација” где основне традиционалне 
- класичне форме простора града, бивају 
трансформисане кроз поставку новог програма и 
инсталација са циљем да град постане „галеријски 
простор”.
Токови градског простора – низови улица, тргова, 
паркова у комбинацији са уметничким радовима 
откриће нове размере, квалитет и употребу 
простора, 
Циљ изложбе је да се поред излагања радова 
понуди одговор на многа питања, освежи простор, 
реконструишу локације, повежу урбане структуре 
и оствари сарадња са уметницима на националном 
и интернационалном плану.

арх. Хранислав Анђелковић
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Зграда Дома културе у Минићеву 
је, као значајан објекат културно-
историјског наслеђа, под заштитом 
Завода за заштиту споменика културе 
из Ниша.
Изграђена је 1886. године као зграда 
Среског начелства, а реновирана 
је 2003. и 2004. године према 
пројекту арх. Ивана Дојчиновића. 
Захваљујући Месној заједници 
Минићево - СУ Књажевац и америчке 
невладине организације CHF, 
добијен jе аутентичан објекат у 
старом језгру, које се формирало као 
централно насеље градског типа. 
Објекат је значајан сведок историје 
градитељства југоисточног дела 
Тимочке крајине.
Подухват ревитализације, врло 
стручно и успешно, је реализован 
захваљујући пројектанту, извођачу 
kao и надзору Завода за заштиту 
споменика културе из Ниша.

арх. Данко Томић

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У МИНИЋЕВУ
2001.-2003.

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА
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АКТУЕЛНИ МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРСИ ИЗ ОБЛАСТИ 
АРХИТЕКТУРЕ, УРБАНИЗМА И ДИЗАЈНА

Награда Европске уније за културно наслеђе – Europa Nostra Awards
Утемељена је 1980. године у циљу промовисања високих стандарда 
рестаураторске праксе и ради стимулисања размене знања и искустава у 
Европи.

Сваке године се, за изузетне резултате у области културног наслеђа, 
додељују награде у следеће три категорије:
1. Пројекти на пољу конзервације, рестаурације, рехабилитације 
архитектонског наслеђа, колекција уметничких дела, урбаних пројеката, 
археолошких локалитета;
2. Студије чији је крајњи циљ унапређење горе наведених области
3. Услуге на изради конзервације наслеђа, од стране појединаца и група
Крајњи рок за пријављивање је 15. септембар 2005.године
www.europanostra.org/lang_en/index

Награда за архитектуру бијенала Barbara Cappochin
Сврха награде, успостављене од друштва архитеката, урбаниста и 
контерватора италијанске провинције Падова, је да прикаже пројекте у 
којима је остварена синтеза разних елемената: дизајна, конструкције ...
Конкурс је отворен за новоизграђене архитектонске објекте, уз услов да су 
пројектанти регистровани професионалци или тимови, а објекти изграђени 
у периоду 1.јануар 2003.- 31. децембар 2004. Категорије су:
стамбена архитектура, комерцијална, спортско – рекреативна, религијска, 
јавни објекти. 
Победницима ће се доделити бронзана скулптура „Memoria architettonica” 
и новчана награда у износу од 50,000.00 евра. Крајњи рок за пријављивање 
је 23. септембар 2005. године.
www.pd.archiworld.it

Еуропан 8
Стратешки и урбанистички пројекти. Пријављивање се одвија истовремено 
са пријављивањем за Осмо европско бијенале
Еуропан је анонимни конкурс идејних решења, отворен за младе архитекте 
и урбанисте до 40 година старости. Земље организатори су: Белгија, Чешка, 
Немачка, Шпанија, Француска, Хрватска, Италија, Холандија, Норвешка, 
Аустрија, Турска... Крајњи рок за пријављивање је 26. септембар 2005. 
године
www.europan-italia.com 
www.europan-europe.com

Конкурс првог бијенала Рикреа ацоцијације 
Конкурс је за објекте од рециклираних материјала намењених масовној 
производњи.
Циљ је оформити каталог производа и објеката који задовољавају захтеве 
одрживог развоја, екологије, трајности и универзалности. Конкурс је 
отворен за све професионалце и студенте архитектуре и дизајна.
Прва награда износи 2,000 евра, а друга и трећа по 750 евра. Најбољих пет 
пројеката биће изложено на сајму у Милану и публиковано у часописима. 
Рок за пријављивање је 1. октобар 2005. године.
www.rikrea.it

апс. арх Ивана Симоновић
апс. арх. Срђан Зајић
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МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ ВИЗАНТОЛОГА
„НИШ И ВИЗАНТИЈА IV”
- у славу Габријела Мијеа
(03. - 05. 6. 2005.)

Град Ниш је у оквиру прославе Дана св. цара 

Константина и царице Јелене, организовао четврти 

међународни научни скуп НИШ И ВИЗАНТИЈА, 

ове године уз подсећање на славног византолога 

Габријела Мијеа.

Пожртвовање и ентузијазам чланова Научног одбора 
(Главни градски архитекта Јован Мандић, др Хранислав 
Анђелковић, Миша Ракоција, др Франц Цурк и 
Небојша Озимић) резуртирали су редовним изласком 
из штампе Зборника радова НИШ И ВИЗАНТИЈА III и 
његове електронске верзије - компакт диска, заједно 
са организовањем четвртог окупљања истакнутих 
византолога.
На четврти међународни симпозијум НИШ И ВИЗАНТИЈА 
пријавило се преко педесет добрих познаваоца и Ниша и 
Византије из целе Европе и Америке. Због ограничености 
капацитета, Научни одбор је извршио селекцију 
пристиглих пријава и на нишки симпозијум позвао 36 
истакнутих научних радника из Француске, САД, Италије, 
Мађарске, Пољске, Грчке, Бугарске, Хрватске, Македоније 
и наше земље.
Симпозијум је одржан у свечаној Сали Универзитета у 
Нишу. У холу испред сале изложбу „Археолошки парк 
Медијана - могућност обнове и презентације”, студентских 
радова са посебног програма Историја и теорија 
архитектуре Архитектонског факултета у Београду, 
под руководством проф. др Нађе Куртовић-Фолић, 
отворио је главни Градски архитекта г. Јован Мандић. У 
холу су, захваљујући Dominique Couson - Desreumauh, 
биле изложене и репродукције оригиналних цртежа 
и фотографија Габријела Мијеа из збирке Института 
Габријела Мијеа при Сорбони.
Свечано отварање симпозијума започето је благословом 
Владике нишког Господина Иринеја и речима 
добродошлице градоначелника Ниша г. Смиљка Костића. 
Скуп је отворио председник Македонске академије наука 
и уметности академик Цветан Грозданов. Репрезентативни 
Зборник радова и компакт диск са прошлогодишњег 
окупљања Ниш и Византија III представио је мр Оливер 
Томић.
Dominique Couson - Desreumauh (Сорбона-Париз) 
исцрпно је изложила животни пут са посебним освртом 
на значај Габријела Мијеа за српску историју уметности. 
Габријел Мије, француски академик, дописни члан 
САНУ, почасни члан Београдског универзитета, један 

од утемељивача византологије као науке, посебно је 
задужио српску историју архитектуре. Споменимо само 
периодизацију и типологију српске средњовековне 
архитектуре која се задржала до данас. Из тог разлога, 
свако ко се озбиљно бави архитектуром, мора се упознати 
са његовом капиталном књигом „Стара српска уметност 
цркве”, штампаном у Паризу далеке 1919. године. Књигу 
је аутор посветио „Српском народу”, како пише на првој 
страни. Ми смо, из захвалности, Међународни скуп 
византолога НИШ И ВИЗАНТИЈА IV посветили Габријелу 
Мијеу. Учесници симпозијума (архитекти, археолози, 
историчари уметности, историчари, теолози, класични 
филолози, историчари књижевности, филозофи,...) 
су изложене научне радове умногоме заснивали на 
сазнањима до којих је дошао Габријел Мије.
Излагачи су имали на располагању видео бим, 
дијапроектор и најсавременију опрему за симултани 
превод са енглеског и француског језика. Последњег 
дана организован је, за учеснике скупа, пријем у 
Председништву града и обилазак споменика културе.
До краја ове године биће публикован Зборник радова 
бр. IV са пратећим компакт диском. Репрезентативни 
изглед и научни елитизам Зборника радова са нишког 
симпозијума мора се одржати.
Судећи по учесницима и на основу реаговања научне 
и шире јавности, овогодишње окупљање византолога 
света било је успешно. Град Ниш постаје препознатљив 
као средиште изучавања византијских студија. Традиција, 
међународне везе, стечени углед, научни значај 
изложених радова, омогућили су нишком симпозијуму да 
буде уврштен у списак светских конгреса византолога. О 
угледу и значају скупа најречитије говори број самостално 
пријављених научних радника, који је превазишао 
очекивања и могућности града.
Све ово обавезује нас да очувама традицију окупљања 
истакнутих византолога у Нашем граду, у чему ће нас 
подржати, својим знањем и ауторитетом, научници из 
Европе и Америке, досадашњи учесници међународног 
симпозијума НИШ И ВИЗАНТИЈА

Миша Ракоција

Део учесника
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ИЗЛОЖБА РАДОВА СТУДЕНАТА АРХИТЕКТОНСКОГ 
ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

У оквиру одржавања научног скупа »Ниш и 

Византија«, у холу Универзитета у Нишу, од 3. до 5. јуна 

2005.г. организована је изложба радова студената 

Архитектонског факултета у Београду као резултат 

рада на сегменту пројекта »Археолошки парк 

Медијана - могућности обнове и презентација«.

Пројекат „Археолошки парк Медијана - могућности 
обнове и презентација”, реализује Археолошки институт 
у Београду, Завод за заштиту споменика културе у Нишу, 
Републички завод за заштиту споменика културе у 
Београду, Народни музеј у нишу и Завод за урбанизам 
града Ниша, а финансира Град Ниш - Дирекција за 
изградњу града Ниша. Руководилац пројекта је директор 
Археолошког института др Милоје Васић, а архитекта на 
пројекту је мр Гордана Милошевић.
У складу са Пројектом, у сарадњи са Археолошким 
институтом, на Архитектонском факултету у Београду, у 
оквиру изборног програма Развој и теорија архитектуре 
и уметности, осмишљен је задатак, који се односио 
на обнову и ревитализацију археолошког налазишта 
Медијана. 17 студената IХ семестра, уз помоћ 6 ментора 
и сарадника, под руководством проф.др Нађе Куртовић 
Фолић, је радило на овом пројекту и резултати тога 
рада су презентовани у време одржавања скупа „Ниш 
и Византија”. Овде доносимо неколико прилога тих 
студентских радова.

арх. Хранислав Анђелковић 

Вишња Сретовић

Косана Гркинић

Миладин Марковић
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100. Ивана Н. Живановић
Пројектовање стамбених зграда
11.3.2005.
101. Јелена С. Николић
Пројектовање стамбених зграда
31.3.2005.
102. Зоран С. Николић
Пројектовање друштвених зграда
7.4.2005.
103. Алмер Х. Калач
Пројектовање стамбених зграда
8.4.2005.
104. Игор С. Милић
Пројектовање стамбених зграда
15.4.2005.
105. Дејан Р. Палибрк
Пројектовање стамбених зграда
5.4.2005.
106. Маја Р. Павловић
Пројектовање стамбених зграда
11.3.2005.
107. Јелена Н. Васиљевић 
Пројектовање друштвених зграда
28.4.2005.
108. Бојана С. Илић
Пројектовање стамбених зграда
28.4.2005.
109. Душан Г. Ђорђевић
Пројектовање друштвених зграда
17.5.2005.
110. Невена Б. Богдановић 
Пројектовање стамбених зграда
24.5.2005.
111. Јадранка Е. Илић
Пројектовање стамбених зграда
30.5.2005.
112. Биљана П. Јовановић
Пројектовање стамбених зграда
30.5.2005.
113. Мирјана М. Манић
Пројектовање друштвених зграда
3.6.2005.

114. Марија М. Недић
Пројектовање стамбених зграда
13.6.2005.
115. Петар Д. Петров
Пројектовање стамбених зграда
23.6.2005.
116. Јелена Ј. Стаменчов
Пројектовање друштвених зграда
23.6.2005.
117. Александар Д. Ристић
Пројектовање стамбених зграда
23.6.2005.
118. Марко Б. Николић
Пројектовање друштвених зграда
24.6.2005.
119. Ђорђе Д. Јанковић
Пројектовање друштвених зграда
24.6.2005.
120. Милан В. Антић
Пројектовање друштвених зграда
24.6.2005.
121. Катарина Б. Цветковић
Пројектовање друштвених зграда
28.6.2005.
122. Мирко Д. Станимировић
Пројектовање друштвених зграда
28.6.2005.
123. Мирољуб П. Станковић
Пројектовање друштвених зграда
4.7.2005.
124. Јелена Д. Стојановић
Пројектовање стамбених зграда
8.7.2005.
125. Милан В. Марјановић
Пројектовање стамбених зграда
8.7.2005.
126. Мирјана В. Милојевић
Пројектовање стамбених зграда
8.7.2005.
127. Драган Ч. Цветковић
Пројектовање друштвених зграда
8.7.2005.

128. Дејан Ј. Николић
Пројектовање стамбених зграда
11.7.2005.
129. Никола Ј. Ћирковић
Пројектовање стамбених зграда
11.7.2005.
130. Јулијана Ж. Плавшић
Пројектовање стамбених зграда
11.7.2005.
131. Стеван Д. Маковић
Пројектовање стамбених зграда
11.7.2005.
132. Ивана Р. Павловић
Пројектовање стамбених зграда
15.7.2005.
133. Иорданис Папоутсис
Пројектовање стамбених зграда
15.7.2005.
134. Татјана Томић
Пројектовање стамбених зграда
18.7.2005.
135. Милица Момчиловић
Пројектовање стамбених зграда
18.7.2005.

Наставу на предметима из чијих 
области су рађени дипломски радови 
држе следећи наставници, који су 
били председници или чланови 
одговарајућих комисија за одбрану 
дипломских радова:
Др арх. Мирјана Анђелковић, 
редовни професор - Пројектовање 
друштвених зграда, Пројектовање 
привредних зграда,
Др арх. Душан Илић, редовни 
професор - Пројектовање стамбених 
зграда,
Др арх. Петар Митковић, редовни 
професор -Урбанизам, Урбанизам 1, 
Урбанизам 2, Просторно планирање.

арх. Хранислав Анђелковић

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА
Дипломци

Настављамо са објављивањем имена дипломираних архитеката на Архитектонском одсеку Грађевинско-

архитектонског факултета у Нишу. Овде је обухваћен период од 5.3.2005. до 18.7.2005. године.

Ради јаснијег увида редни број показује укупан број дипломираних од јуна 2000. године када је дипломирао 

први студент новоотвореног Архитектонског одсека. 
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ЗА ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА „КОЊАРНИК” 
НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ

Још од 2000. године на предмету Пројектовање Друштвених зграда, професор др Мирјана Анђелковић 

је, у појединим семестрима старијих година Архитектонског одсека на Грађевинско-архитектонском 

факултету у Нишу, уместо класичног начина вежбања (графички рад са стандардним пројектним задатком 

рађен на часовима, уз контролу присуства итд.), организовала студентске конкурсе за конкретне локације 

и за конкретне инвеститоре.

У сарадњи са институцијама - инвеститорима (јавна 
предузећа, општине, приватне фирме...) за конкретну 
локацију, према пројектном задатку инвеститора, 
расписиван је позивни конкурс за студенте одређеног 
семестра (чијем програму наставе одговара конкусни 
задатак), тако да се за урађен конкурсни рад добијао 
потпис о испуњености наставних обавеза на предмету.
Најпре би се организовала посета локацији ради 
непосредног упознавања са карактеристикама терена и 
амбијента, затим би студенти организовани у тимове (2-
3 студента у једном тиму), уз консултације са предметним 
наставником и асистентима, током семестра, радили на 
пројекту.
Инвеститор би обезбедио одређене награде (књиге или 
новчане награде), које би жири додељивао на отварању 
изложбе конкурсних радова. Изложбе су организоване 
у седишту инвеститора и имале су наглашен свечани 
карактер уз присуство значајнијих личности - председник 
општине, директор предузећа и др.
Ова форма рада, за наставника и аситенте врло напорна, 
али за студенте врло атрактивна, деловала је врло 
стимулативно на студенте и они су је са одушевљењем 
прихватили.
Први конкурс овакве врсте је организован за идејно 
решење Цветне пијаце у Нишу а затим редом: 
урбанистичко-архитектонско решење приобалног појаса 
Дунава у Доњем Милановцу, хотел у бањи Топило код села 

Кравље, дечји вртић у Куршумлији и, најзад, туристичко 
насеље на Старој планини.
У сарадњи са Јавним предузећем за развој, изградњу 
и уређење центра „Бабин Зуб” на Старој планини 
из Књажевца, уз изузетну ангажованост директора 
предузећа арх. Богомира Првуловића, извршене су све 
припреме и организован позивни конкурс за студенте VIII 
семестра архитектуре у Нишу. 
Пројектним задатком је предвиђена жичара, ски-стаза, 
пристан (прихватни објекат који би био први изграђен и 
имао би мањи број соба, ресторан, администрацију и др.), 
виле, хотел и допунски садржаји (национални ресторан, 
продавнице, кафићи...).
Уз помоћ предметног наставника др Мирјане Анђелковић 
и асистената мр Данице Станковић, арх. Александра 
Милојковића и арх. Милана Танића, до 6. јуна 2005. (рок 
за предају радова), 109 студената, урадило је и предало 
39 конкурсних радова. Радови који су предати после овог 
рока нису конкурисали за награде, али се на основу њих 
добијао семестрални потпис.
Жири у саставу:
1. проф. др Мирјана Анђелковић, дипл.инж.арх.,
2. Богомир Првуловић, дипл.инж.арх.,
3. Зоран Михајлов, дипл.инж.арх.,
4. Владан Тошић, дипл.инж.маш.,
5. мр Даница Станковић, дипл.инж.арх.,
6. Александар Милојковић, дипл.инж.арх.,

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

I награда специјална II наградаII награда
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Известилац: Милан Танић, дипл.инж.арх.,
на завршном састанку одржаном 10. јуна 2005.г., на 
основу претходно утврђених критеријума, донео је 
одлуку о додели награда и признања: једна I награда, 
једна специјална II награда, две II награде, једна III награда 
и пет признања. 
У Књажевцу, у Дому културе, 1.јула 2005., у 20 часова, у 
присуству председника општине Градимира Живковића, 
декана ГАФ-а проф. др. Драгана Аранђеловића, других 
званичника, студената и шире публике, изложбу 
награђених радова отворио је директор ЈП арх. Богомир 
Првуловић.
После поздравних говора и приказане презентације 
(преко видео бима) награђених радова, уручене су 
награде, после чега је приређен коктел.

Н А Г Р А Д Е

I награда (40.000 din.) – рад са шифром BEATRIX, 
аутори: Ивана Стефановић, Јелена Јовановић, Ивана 
Станковић.

Специјална II награда (за решење виле и хотела) (30.000 
дин.) – рад са шифром IBBY,
аутори: Ивана Аранђеловић, Бојана Бараћ, Ивана Генов.

II награда (25.000 дин.) – рад са шифром KARAKAL,
аутори: Бобан Милошевић, Александар Младеновић.
II награда (25.000 дин.) – рад са шифром TRI KVADRATA
аутори: Бојана Петровић, Драгана Цветковић, Светлана 
Момчиловић.

III награда (15.000 дин.) – рад са шифром KVANT,
аутори: Мирјана Ђорић, Љиљана Јевремовић.

П Р И З Н А Њ А

• рад са шифром 472351 (за оригинални приступ 
просторном решењу)
аутори: Драган Радојевић, Јелена Миљковић.
• рад са шифром BLUEPRINT (за решење виле)
аутори: Ивана Панић, Иван Панчић, Лука Максимовић.
• рад са шифром: 00.00. (за решење виле)
аутори: Иван Церовина, Катарина Милашиновић,
• рад са шифром: 01022509 (за јединствен просторно-
обликовни приступ решењу) 
аутори: Наташа Ћирић, Јелена Цветановић.
• рад са шифром PLAN ”B”
аутори: Радмила Трајковић, Мила Рацковић, Аца 
Стојановић.

арх. Хранислав Анђелковић

II награда III награда Признање

ПризнањеПризнањеПризнање

Признање
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ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗГРАДЕ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
Дипломски рад арх.Владана Николића
На Архитектонском одсеку Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, 1.10.2004.г., тадашњи апсолвент архитектуре Владан 
Николић, одбранио је дипломски рад Идејни пројекат зграде архитектонског факултета у Нишу, на предмету Пројектовање 
друштвених зграда, код предметног наставника проф. др Мирјане Анђелковић. Међу бројним квалитетним дипломским радовима 
на Архитектонском одсеку, овај се истиче својим изузетним вредностима, због чега га на наредним странама представљамо.

арх.Хранислав Анђелковић

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗГРАДЕ АФН-А
Дипломски рад арх.Владана Николића

архитектура и грађевинарство, сродне су и различите као индустријски дизајн и машинство.

неосновано је спутавање естетике и квалитета урбаног животног простора, јер се они директно одражавају 

на квалитет живота и друштва у целини. 

овај дипломски рад настао је као иницијација формирања архитектонског факултета у нишу, са циљем 

неометаног унапређења наставних планова и програма, ангажовања стручњака и продукцијом 

квалитетних архитеката. као такав он је манифест позитивних и практичних идеја и визија развоја нишке 

и српске архитектуре. 
локација зграде архитектонског факултета је на градском пољу између 
тврђаве и блока зграда техничких факултета. локација је под заштитом, па је 
у првој фази извршено археолошко сондирање, ископавање и конзервирање 
остатака римског утврђења на делу локације предвиђеном за зграду 
факултета. у другој фази предвиђен је наставак ископавања и додатно 
уређење локалитета као археолошког парка. зграда факултета смештена је 
у северозападном делу локације где се приликом сондирања и ископавања 
није наишло на археолошке остатке. београдска улица је проширена и на 
делу између факултета спуштена испод нивоа терена у циљу ослобађања 
простора од моторног саобраћаја и формирања пешачке зоне око 
техничких факултета. такође је овим спуштањем омогућен подземни приступ 
новопројектованој гаражи са 200 паркинг места. гаража је смештена испод 
спортских терена између факултета и електротехничке школе, на терену који 
није под заштитом. како би се избегло пресецање супротне траке приликом 
уласка и изласка из гараже формирана је мала саобраћајна петља, која се још 
за један ниво спушта у односу на подземни део београдске улице. део гараже 
осветљен је лантернама, док је на једном делу подземног саобраћајног 
тока код аутобуских стајалишта дно водених површина између факултета 
полупровидно. у подземном делу предвиђена су и аутобуска стајалишта 
око којих су груписани локали намењени комерцијалним садржајима. у 
перспективи је могуће додавањем нових нивоа изградити чвориште будућег 
метроа. од тврђаве до факултета води надземна пешачка рампа. рампа има за 
циљ боље визуре и сагледавање археолошког парка као и директан приступ 
главном улазу и холу факултета на коти +3,00м. рампом се такође избегава 
степениште преко зидина на излазу из тврђаве. рампа се грана, један правац 
води ка факултету, а други ка археолошком парку. друга рампа премошћује 
београдску улицу на њеном надземном делу, а између археолошког парка и 
студентског дома и мензе. источно од зграде факултета налази се отворени 
амфитеатар намењен јавним манифестацијама. амфитеатар је могуће покрити 
конструкцијом од челичних ужади и транспарентног платна. део поплочања 
изведен је од провидних плоча кроз које је могуће видети део ископина. 
плоче носи лака монтажно-демонтажна конструкција од челичних профила. 
што се зеленила тиче дрвеће је предвиђено само по ободу локације, док је 
у централном делу локације и археолошком парку предвиђено само ниско 
растиње и травнате површине.
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ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗГРАДЕ 
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

нова зграда архитектонског факултета у нишу разрађена 
је концепцијски у смислу предлога за конципирање плана 
и програма, као и метода одвијања наставе. зграда има 
два блока (блок вежбаоница и блок катедри) и средишњи 
везни део са главним холским плочама и амфитеатрима. 
главни улаз је на нивоу 1 (+3,00м) и приступа му се 
са пешачке рампе која води од тврђаве. предвиђени 
су још улази на нивоу 0 из правца гређевинског и 
машинског факултета, као и улази у сваки од блокова. 
економски улаз спуштен је рампом на ниво -1 (-4,00м). 
на нивоу 0 (0,00м) налазе се студентски клубови, локали, 
интернет кафетерија, галеријски холски простори, 
контролна соба у којој је смештен централни рачунар, 
надзор и обезбеђење објекта. са овог нивоа могуће 
је степеништима и лифтовима, у сваком од блокова и 
централном делу, приступити осталим нивоима. у овај 
ниво пробијају спољашње водене површине према 
којима је могуће широко отворити остакљења холског 
дела. на нивоу 1 смештена је главна холска плоча 
централног дела. од ње је могуће степеништима која 
се пружају ка блоковима приступити вишим нивоима. 
у овом делу налази се факултетска књижара, шалтери 
и шалтерски терминали којима је могуће приступити 
идентификационом картицом. у продужетку шалтерског 
дела је простор администрације факултета и деканат. на 
овом нивоу у студентском блоку налази се простор за 

помоћно особље, просторије студентског парламента, 
као и први ниво „студентске радионице” (радионица је 
тржишно оријентисана и омогућава студентима да се 
баве реалним пројектним задацима). на нивоу 2 (+6,00м) 
у блоку вежбаоница налазе се саме вежбаонице, други 
ниво „студентске радионице” и моделарница (намењена 
је изради класичних макета, бављењу фотографијом, али 
све то подржано савременим технолошким решењима; 
3д штампа, холографија...). у блоку катедри на овом 
нивоу се налазе простори за научно истраживачки рад 
запослених на факултету. катедре су, као и вежбаонице 
у два новоа и по нивоима су повезане хоризонталним 
металним рампама. на нивоу 2 налази се и медијатека са 
депоом медија и клуб факултета који је остакљен према 
главном холском простору. на нивоу 3 (+9,00м) је први 
амфитеатар, галерије вежбаоница са претходног нивоа 
и катедре. други амфитеатар је на нивоу 5 (+15,00м). са 
нивоа 1, 3 и 5 пружају се степаништа према вежбаоницама 
која су смештена у провидне пластичне цеви. на нивоу 
3 предвиђена је отворена платформа вежбаоница са 
терасом намењена извођењу дела наставе из слободног 
цртања и сликања. на последња два нивоа у блоку 
катедри смештен је институт за архитектуру и урбанизам. 
блок вежбаоница и блок катедри носе савијени армирано 
бетонски зидови укрућени великим челичним носачима. 
о ове носаче вешаји се хоризонталне рампе и степеништа 
блокова, модули санитарија, контејнери и покривање 
блока вежбаоница.
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СТУДИЈА ЕНТЕРИЈЕРА ОСНОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
(ЕНТЕРИЈЕР ВЕЖБАОНИЦЕ)

простор намењен основној јединици (вежбаоници) 
димензија је 8.80x5.95м у основи и 5.70м висок, са 
додатим помоћним простором који користе две 
вежбаонице. главни обликовни елементи ентеријера 
су галерија са степеништем и остакљење вежбаонице. с 
обзиром да се ради о малим радним групама студената 
(до 15 студената) и да се настава одвија на рачунарима, 
примењен је концепт радних места постављених по ободу 
вежбаонице испод и изнад галерије, а према остакљењу, 
чиме је избегнуто директно дневно осветљење 
монитора. од директног дневног светла радна места 
су заштићена брисолејом чија су крила променљивог 
угла, а од материјала са фотоефектом. радно место је 
ширине мин. 95цм. по средини вежбаонице је велики сто 
намењен прегледавању одштампаних радова. помоћна 
просторија на доњем нивоу намењена је наставницима 
суседних вежбаоница. помоћна просторија у нивоу 
галерије намењена је одмору. садржи простор за седење 
и малу чајну кухињу (решо, судопера, фрижидер) и 
такође је користе две вежбаонице. зидови вежбаонице 
су од бетона као и међуспратна конструкција. под је 
од полуприродне смоле нанете на слој бетона испод 
кога је пливајућа маса. конструкцију галерије чине 
алуминијумски профили делом анкеровани у носећа 
зидна платна, а делом овешани о греду у висини плафона 
сајлама са котвама. средишњи I профил, такође је везан 
сајлом за међуспратну конструкцију. под галерије је од 
полупровидних стаклених плоча. велико остакљење 
је ливено у комаду и армирано је металним шипкама. 
главно осветљење чине халогене светиљке спуштене са 
плафона и усмерене ка поду. такође постоје и халогене 
светиљке испод галерије уграђене у секундарне 
носаче. изнад плафонских плоча су неонска светла 
усмерена ка плафону. у зид је дуж степеништа уграђено 
дифузно неонско светло, иза плоче од непровидног 
плексигаласа. спуштени плафон чине провидне плоче 
од плексигласа, постављене на алуминијумске траке 
овешане о међуспратну конструкцију. изнад њих су цеви 
са инсталацијом осветљења и цеви за климатизацију.

арх. Владан Николић
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ОСОБЕНОСТИ ПАШТРОВСКЕ КУЋЕ

Аутур: мр Кековић Александар дипл.инж.арх.

Издавач: Задужбина Андрејевић

Боград, 2005.

Из рецензије:

„Магистарска теза - монографија архитекте Александра 
Ђ. Кековића под насловом „Валоризовање Паштровске 
куће као посебног типа приморске куће у нашем 
архитектонском наслеђу” бави се појединачном и 
упоредном анализом архитектонског наслеђа приморске 
и Паштровске куће. 
У монографији је прикупљена и обрађена теоријска 
грађа из ове области, али су урађена и представљена и 
сопствена истраживања на терену аутора што представља 
посебну вредност овога дела. У раду су детаљно 
анализирани фактори који су утицали на стварање 
оваквог типа куће у нашем градитељском наслеђу 
попут: географско-климатских, друштвено-историјских, 
просторно-руристичких. Извршена је и детаљна анализа 
архитектонског склопа, пропорцијских односа унутар 
таквог склопа, као и анализа детаља унутрашњег 
простора. 
У монографији су детаљно уочене, приказане и 
образложене специфичности и архитектонско-
руристичке разлике Паштровских кућа у односу на групу 
приморских кућа источног Јадрана, у мери која даје 
основу да се Паштровска кућа може сматрати посебним 
типом приморске куће.
Рецензенти сматрају да је магистарска теза – монографија 
Александра Ђ. Кековића, дипломираног инжењера 
архитектуре, са становишта избора теме, њене детаљне 
проучености и изведених закључака изузетан допринос 
проучавању народног градитељства код нас, тим пре што 
се оваквом проблематиком у последње време код нас 
ретко ко бави. ”

др Мила Пуцар, дипл.инж.арх., виши научни сарадник
Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд
Проф. Дарко Марушић, дипл.инж.арх.,редовни професор
Архитектонског факултета Универзитета у Београду

У Београду, 15.06.2004.год. 

Из Увода:
„Наша културна баштина је скуп свих дела материјалне, 
социјалне и духовне културе, стваране кроз векове, све 
до данашњих дана. Та дела су продукт стварања народа, 
сваког појединца који је својим доприносом подизао 
општи културни ниво своје заједнице.
Иако смо мали народ, наша култура одликује се 
богатством садржаја и облика, усклађених са нашим 
економским могућностима, географским положајем 
и страним утицајима који су различити у појединим 
деловима наше земље.
Поједини крајеви наше земље су, у географском смислу, 
различити и међусобно одељени. Другачији су им клима, 
тло, земља, једном речју разноврсни су природни услови, 
па су,према томе, различите и карактеристике становника. 
У појединим подручјима наше земље те разлике се јасно 
очитују и у нашој градитељској баштини. ”...
„За разлику од грађења у градовима, у сеоским 
подручјима власник је најчешће и сам градитељ свога 
дома или цркве. Он заједно са својим комшијом, од 
којих је свако од њих мајстор једног или више заната, 
ствара свој дом, поштујући основне принципе наслеђене 
градитељске традиције и материјала тог поднебља. 
Градитељ је принуђен да својом домишљатошћу и 
стеченим градитељским искуством од најчешће скромних 
материјалних могућности и од ограничених природних 
ресурса ствара нове градитељске вредности.
Оваква архитектура, за разлику од градске архитектуре, 
најчешће не прати модне токове, те се у највећем броју 
случајева не може сврстати у неке епохе градитељства 
или уметности.
Она је на неки начин ванвременска, самосвојна и 
универзална. Умеће да сам себи створи дом и окружење 
у којем живи, независно од савремених утицаја или са 
врло мало истих, главна је карактеристика народног 
градитеља која се рефлектује и на његово окружење. Она 
зато представља изворно национално наслеђе сваког 
народа, па тако и нашег. ”

Приредио: арх.Хранислав Анђелковић
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АГ МАГАЗИН
бр. 22

Издавач: IzoTeh д.о.о.
Мачванска 21, 11000 Београд

Тел. о11/444-24-91
www.agmagazin.co.yu

Из садржаја АГ магазина бр 22, 
новембар 2004.г. (120 страна, 
пуни колор):

• Архитектонска истраживања: 
Чикашка школа
Хавана
Бијенале у Венецији
• Страни конкурси
Les Halles
• Нова издања:
Модерна архитектура
• Дипломски радови:
Музејски комплекс Националне 
галерије
• Сајмовања
Cersaie
Expo Real
• Домаћи пројекти
Hypo Plaza
• Светски пројекти
Burj - Dubai

АГ МАГАЗИН
бр. 23

Издавач: IzoTeh д.о.о.
Мачванска 21, 11000 Београд

Тел. о11/444-24-91
www.agmagazin.co.yu

Из садржаја АГ магазина бр 23, 
децембар 2004.г. (120 стране, 
пуни колор):

• Архитектонска истраживања: 
Art Nouveau
Скривене лепоте кубанских 
градова
• Архитектонска-урбанистичка 
истраживања:
Сајам у Штутгарту
• Урбанистичка 
Салон урбанизма у Бања Луци 
Нова издања:
Модерна архитектура
• Ентеријерска истраживања:
Уметност обликовања ентеријера
• Сајмовања
Сајам намештаја у Београду
Mapic
• Изложбе:
Пројекат Београд
• Домаћи конкурси
Нови садржаји у близини 
Рајићеве
• Актуелна проблематика
• Светско издаваштво
• Домаћи пројекти
Siemens у Београду
• Светски пројекти
Transrapid у Шангају

АГ МАГАЗИН
бр. 24

Издавач: IzoTeh д.о.о.
Мачванска 21, 11000 Београд

Тел. о11/444-24-91
www.agmagazin.co.yu

Из садржаја АГ магазина бр 24, 
фебруар 2005.г. (128 страна, пуни 
колор):

• In memoriam
Ранко Радовић
• Архитектонска истраживања: 
Сецесија
Физика у школској архитектури
Loft Living
Светлост у архитектури
• Ентеријерска истраживања:
Ренесансни намештај у Италији
• Инжењерска истраживања:
Вијадукт у Millau
• Изложбе:
Салон урбанизма Бања Лука у 
Београду
• Домаће издаваштво
ДаНС
• Дипломски радови:
Комплекс базена у блоку 44
• Сајмовања
Сајам декоративног осветљења
• Актуелности:
• Домаћи пројекти:
Б2 у Балканској улици
• Светски пројекти:
Waterfront у Dubaiu
• Домаћи пројекти Hypo Plaza
• Светски пројекти
Burj - Dubai

АГ МАГАЗИН
бр. 25

Издавач: IzoTeh д.о.о.
Мачванска 21, 11000 Београд

Тел. о11/444-24-91
www.agmagazin.co.yu

Из садржаја АГ магазина бр 25, 
април 2005.г. (168 страна, пуни 
колор):

• Архитектонска истраживања: 
Корак даље од Art Nouveau
Декоративно зидање циглом
Светлост у архитектури (II део)
• Ентеријерска истраживања:
Унутрашња декорација у 
ренесанси
• Изложбе
XVII салон архитектуре
• Сајмовања
JEC Composites Show у Паризу
• Актуелности
Архитектура конфликта
Београд и Беч - партнери у новој 
Европи
• Актуелна проблематика
• Домаћи пројекти
Панорама на Дедињу
• Светско издаваштви
Часопис за Project Management
• Дипломски радови
Упоређење домаћих софтвера
• Софтвери у грађевинарству
• Управљање пројектима

ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНОВЕ ДАН-а КОЈИ НИСУ ДОБИЛИ НАШЕ ЧАСОПИСЕ 

„АРХИТЕКТ” , ДА ИХ МОГУ ПОДИЋИ У ПРОСТОРИЈАМА ДАН-а

(МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 52, ТЕЛ. 520-608)

СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 11 ДО 13 ЧАСОВА

И

ЧЕТВРТКОМ У 19 ЧАСОВА
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АРХИТЕКТУРA
бр. 85

Издавач: Клуб архитеката, 
Нехруова 214,11070 Нови Београд.

Из садржаја Архитектуре бр. 
85, јануар 2005.г. (16 страна, црно-
бело, корице у боји):

• Неимари и дела: Пословно-
стамбени комплекс „ПАРОВИ” 
- Биро Романтична архитектура
• Андрија Маркуш: Поступак 
против Бранислава Митровића
• Петар Арсић: Архитектура 
је дисциплина историјске и 
креативне синтезе
• Брана Михаиловић: Куће из 
дечијих снова
• Владимир Митровић: 
METAMORPH на новосадски 
начин
• Михајло Митровић: „ВЕНАЦ” 
као повод
• Љиљана Радевић: Пред очима 
свих, чак у свечаном стилу
• Лазар Д. Кесић: Ренесанса у 
харлему
• Вид Богдановић: Френк Гери 
- Миленијумски парк и развој 
техно-барока
• Бруно Зеви: Концепт за 
контраисторију архитектуре
• Богдан Несторовић: Историја 
српске архитектуре (16)

АРХИТЕКТУРА
бр. 86

Издавач: Клуб архитеката, 
Нехруова 214,11070 Нови Београд.

Из садржаја Архитектуре бр. 
86, фебруар 2005.г. (16 страна, 
црно-бело, корице у боји):

• Неимари и дела: Споменик 
цару Константину - Саша Буђевац
• IN MEMORIAM: Борисав Спасић
• Драган Буђевац: Улога и 
место конструктера у свету 
архитектуре
• Андрија Маркуш: Прича 
умјесто архитектуре
• Јованка Ђорђевић Цигановић, 
Вера Ристић Михаљевић: 
Косанчићев Венац
• Лазар Д. Кесић: Филип Џонсон 
- Сведок и творац архитектуре ХХ 
века
• Вид Богдановић: Френк Гери 
- Миленијумски парк и развој 
техно-барока
• Бруно Зеви: Концепт за 
контраисторију архитектуре
• Богдан Несторовић: Историја 
српске архитектуре (17)

АРХИТЕКТУРА
бр. 87

Издавач: Клуб архитеката, 
Нехруова 214,11070 Нови Београд.

Из садржаја Архитектуре бр. 
87, март 2005.г. (16 страна, црно-
бело, корице у боји):

• Неимари и дела: „ШИМИКА” - 
кућа за одмор на језеру Газиводе 
-Јелена Ерцеговац и др. 
• Снежана Радосављевић: Ранко 
Радовић
• Немања Радусиновић: У 
потрези за квалитетом
• Актуелности: „МОРАЛ” 
инвеститора и њихових 
архитеката
• Маре Јанакова: Реља Костић- у 
духу регионалне архитектуре 
(портрет)
• Лазар Д. Кесић. Хадсон Јардс 
- Стадион или не - питање је сад
• Милан Просен: 
Историографија
• Милорад Х. Јевтић: 
Контроверзна историја српске 
архитектуре
• Вид Богдановић: Приступачна 
естетика
• Бруно Зеви: Концепт за 
контраисторију архитектуре
• Богдан Несторовић: Историја 
српске архитектуре (18)

АРХИТЕКТУРА
бр. 88

Издавач: Клуб архитеката, 
Нехруова 214,11070 Нови Београд.

Из садржаја Архитектуре бр. 
88, април 2005.г. (16 страна, црно-
бело, корице у боји):

• Неимари и дела: Стамбено-
пословни објекат - Косана Рошуљ 
и биро Наш стан
• Михајло Митровић (испред 
Академије архитектуре): Метро 
као национални пројекат
• Мара Јанакова: Реља Костић 
- Рађање једне грађевине
• Помоћник министра Маја 
Велимировић Петрович: 
Предузећемо све законом 
предвиђене мере
• Андрија Маркуш: Пилат би 
скинуо капу, умјесто главу
• Милош М. Павловић: COOL IS 
DEAD
• Лазар Д. Кесић: Renzo Piano 
- Архитектура по укусу клијената
• Вид Богдановић. „ПАСТЕ” 
трансформишу Милано
• Мирјана Лукић: Лице Београда
• Бруно Зеви: Концепт за 
контраисторију архитектуре
• Богдан Несторовић: Историја 
српске архитектуре (19)

ЧЕТВРТКОМ У 19 ЧАСОВА

У ПРОСТОРИЈАМА ДАН-а ОДРЖАВАЈУ СЕ САСТАНЦИ

УПРАВНОГ ОДБОРА

ДОЂИТЕ, ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ

ДАЈТЕ СВОЈ ДОПРИНОС АРХИТЕКТОНСКОЈ СТРУЦИ КРОЗ АКТИВНОСТИ ДАН-А
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ДаНС
бр. 49

Издавач: Друштво архитеката 
Новог Сада, Милетићева 20, Нови 

Сад, тел. 021/423-485
Е-mail: dans@eunet.yu

Из садржаја ДаНС-а бр 49, април 
2005.г. (74 страна, пуни колор)

• Нови Сад - Ново лице фасада
• Суботица између Европе и 
провинцијализма
• Обнова историјског језгра 
Суботице
• Зрењанин - Обнова 
градитељског наслеђа (II)
• План детаљне регулације 
центра Зрењанина
• Кикинда - Градитељска 
баштина данас
• Архитектура постаје култура
• Крематоријум у Новом Саду
• Племенити неимарски ђердан
• Барселона: Град-архитектура-
градски архитекта
• Уређење пешачке зоне центра 
Шапца
• Мрежа јавних зелених 
површина у Новом Саду
• Обрнути светови Контрагрупе
• Камену се ишло уз жицу
• Послератни опус архитекте 
Григорија Самојлова
• URBIS ORDINEM CONTRA LEGEM
• Кредитон на кредит до нове 
зграде
• Конкурс Трифковићев трг у 
Новом Саду
• Зидна декорација суботичких 
палата
• Имагинација упркос реалности
• In memoriam: Проф. др Ранко 
Радовић
• ТВ водич кроз модерну 
архитектуру Београда
• Више од карата

ДаНС
бр. 50

Издавач: Друштво архитеката 
Новог Сада, Милетићева 20, Нови 

Сад, тел. 021/423-485
Е-mail: dans@eunet.yu

Из садржаја ДаНС-а бр 50, јун 
2005.г. (76 страна, пуни колор)

• Дани архитектуре Новог Сада 
2005.
Пројекат Град Сцена
Напуштени, заборављени, 
неискоришћени
Закаснели Haussmann у 
Војвођанским градовима
Уређење јавних простора 
у градским средиштима у 
Војводини
Пројектни студио ДаНС
• Нови објекти
2+2 објекта у новосадској улици 
Петра Драпшина
Дивно је живети
• Архитектура у свету
Куће од дрвета и картона 3LHD
• Фудбал и архитектура Petera 
Eisenmana
Миленијумски парк у Чикагу
• Историографија
Архитекта Александар И. 
Медведев
Читање прошлости Врњачке 
Бање
• Путопис
Пут у Италију: Бијенале у 
Венецији - У походе Паладију
Јапан - Реанимација напуштене 
школе
• Реаговања
Питање теме у архитектури
• Истраживања
Градско поље
• Студентски радови
Архитектонске студије 
Студентског друштвеног центра
• Актуелности
Изложбе
Нове књиге
• Нови часописи

АРХИТЕКТУРА И 
УРБАНИЗАМ

бр. 14-15

Издавач: Институт за архитектуру 
и урбанизам Србије,

Булевар краља Александра 73/II, 
11000 Београд, тел. 011/3370-091

E-mail: iaus@EUnet.yu

Из садржаја Архитектуре и 
Урбанизма бр. 14/15, 2004г. (136 
страна, у боји):

• Мила Пуцар: Уводник 
• Обележавање јубилеја:
Миодраг Вујошевић
Саветовање поводом 50 година 
ИАУС-а
Милан Лојаница:
Једна изложба са мисионарским 
циљем (реч на отварању изложбе 
50 година ИАУС-а)
• Архитектура:
Дијана Марић Милашиновић 
Представљање
Многоструко преобликовање 
(интервју са Братиславом 
Тошковићем)
Ружица Богдановић, Ранка Гајић
Еколошки приступ изградњи 
стамбених зона (прегледни рад)
Игор Стипац, Даниела Станковић, 
Младен Стаменић
Нови модели становања (стручни 
рад)
Даринка Голубовић Матић
Студија случаја: Примена 
географског информационог 
система (ГИС-а); „Потенцијали 
насеља дуж трамвајских шина” 
(стручни рад)
• Просторно планирање:
Марија Максин-Мићић
Утицај тренс-европских 
коридора на регионални развој 
и агломерационе системе 
- искуства у Србији - (II део) 
(оригиналан научни рад)
Радомир Малобабић, Тамара 
Маричић

Структурне промене величине 
насеља на планинском подручју 
Србије (оригиналан научни рад)
• Историја архитектуре
Мирјана Ротер Благојевић
Архитектура грађевина јавних 
намена изграђених у Београду 
од 1868. до 1900. године (II део) 
(оригиналан научни рад)
Ивона Фрегл
Драгица Петровић Петковић 
(1899 - 1995) - Прилог проучавању 
дела жена архитеката у Србији 
(оригиналан научни рад)
• Едукација
Гордана Секуловић
Принципи учења и наставе 
страног језика на архитектонском 
факултету (стручни рад)
• Награда ИАУС-а за 2004.
Дипломски радови студената 
Архитектонског факултета 
и Географског факултета-
просторно планирање
• Сведочења:
Доброслав Павловић
Унижени пројектант Момир 
Коруновић
Бранко Бојовић
Божидар - Божа Петровић, 
архитект српски - маргиналије
• Књиге:
Милорад Јевтић
Modernism in Serbia: the Elusive 
Margins of Belgrade Architecture, 
1919 - 1941, аутор Љиљана 
Благојевић
Београдско раздобље архитекте 
Николе Добровића, аутор Марта 
Вукотић Лазар
Горан Бабић
Илустровани речник израза у 
народној архитектури, аутор 
Слободан М. Ненадовић
• In memoriam
Предраг Цагић
Урош Мартиновић
Добривоје Тошковић
Радомир Малобабић
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МОДУЛ
бр. 31

Издавач: Информативни центар 
за изградњу, Грчића Миленка 39, 
11000 Београд, тел. 011/3434-155

Е-mail: modul@icic.co.yu
www.icic.co.yu

www.bazis.co.yu

Из садржаја Модула бр 31, 2005.г. 
(88 страна, пуни колор)

• Тема броја:
Фасаде
• Нова издања:
Džon Samerson - Класични језик 
архитектуре
• Нове технологије:
Stirlig Lloyd - Хидроизолациони 
заштитни системи високе 
технологије
• Менаџмент:
др Горан Ћировић, Славка Лазић-
Војиновић - Систем управљања 
квалитетом

ЕНТЕРИЈЕР
бр. 24

Издавач: Визуелно д.о.о., Кнеза 
Вишеслава 63, Београд,

тел. 011/35 37 135
Е-mail: vizuelno@eunet.yu

Из садржаја Ентеријера  бр 24, 
март 2005.г. (124 стране, пуни 
колор)

• Трендови:
Урбани гламур
• Бојан Шупељак:
Нова елеганција
• Инспирације:
Агенција Метрополис
• Владимир Ловрић
Casino Meridian
• Ентеријери:
Cocoon club, Frankfurt
• Тема:
Индустрија светла
• Актуелно:
Мирко Илић
• Emiliano Fuksas:
Пројекат Нардини
• WorldWide:
Академија дизајна - Торонто

ЕНТЕРИЈЕР
бр. 25

Издавач: Визуелно д.о.о., Кнеза 
Вишеслава 63, Београд,

тел. 011/35 37 135
Е-mail: vizuelno@eunet.yu

Из садржаја Ентеријера  бр 25, 
март 2005.г. (124 стране, пуни 
колор)

У овом посебном броју 
представљени су одабрани 
архитектонски пројекти 
следећих аутора:
• Влада Славица
• Пeтар Арсић
• Ђорђе Бобић
Божидар Путниковић
• Бранислав Митровић
• Александар Спајић
• Василије Милуновић
• Зоран Радојичић
• Милош Јеремић
• Слободан Урошевић
• Дејан Бабовић
• Горан Војводић
• Милорад Ђурић
• Југослав Јањић
Горанка Тривановић
Небојша Јеремић
Радован Штерић
• Вукашин Слијепчевић
Драган Марчетић
• Боривоје Јовановић
• Сањин Грбић
• Јован Митровић
Дејан Миљковић
• Марија Гец
• Мартин Кохлбауер
• Лазар Марковић
Александар Николајев
• Марио Јобст
Миодраг Трипковић
• Александра Вујовић
Слободан Кривокапић
• Милан Димитријевић
• Слободан Цветковић
Данило Драгојевић

ЕНТЕРИЈЕР
бр. 26

Издавач: Визуелно д.о.о., Кнеза 
Вишеслава 63, Београд,

тел. 011/35 37 135
Е-mail: vizuelno@eunet.yu

Из садржаја Ентеријера  бр 26, 
март 2005.г. (124 стране, пуни 
колор)

• Сајмови:
Fuori Salone
• Трендови:
Techno designe
• БГД ентеријери:
Cosmopoliten
• Актуелно:
Stile boudoir
• Ентеријери:
Philipe Starck
• Ентеријери:
Nobles oaza
• Аrhitektura:
Madlenianum
• Тема:
Расвета
• Block:
Нови хотели

ЧАСОПИСИ

Приредио: арх.Хранислав Анђелковић
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22. јун 2005.

У организацији Друштва архитеката Ниша, 22. јуна 
ове године, у малој сали Дома војске СЦГ одржана 
је презентација нових програма фирме „Армстронг”, 
познатог произвођача плафонских висећих конструкција, 
чије је седиште у САД, а европска централа у Великој 
Британији. Фирма има близу 20 фабрика у Европи. Назив 
презентације-семинара је „Нови трендови у дизајну 
плафонских система”. Технички представник ове фирме 
за Србију и Црну Гору, г. Бранко Стевановић, детаљно 
је упознао присутне са новим карактеристикама и 
могућностима које су на располагању пројектантима и 
извођачима спуштених плафона, овог увек атрактивног 
дела сваког савременог ентеријера. Још једном се 
показало да, иако мислимо да је све већ познато и 
речено у некој области, велике фирме стално раде 
на усавршавању својих производа, и у техничком и у 
естетском смислу. 
Приказани примери изведених објеката, нарочито са 
плочама од дрвета, што је новина у понуди материјала 
за спуштене плафоне, затим нове могућности за 
денивелацију плафонске површине, комбинације 
гипсаних и минералних обрада, закривљене металне 

површине, додатне апликације у виду висећих обојених 
закривљених елемената, нове форме носећих профила, 
све ово говори о неисцрпним могућностима у креирању 
квалитетног ентеријера. У погледу све строжијих захтева 
светских стандарда у области противпожарне, звучне и 
хигијенске заштите, овакве фирме увек имају одговоре, 
кроз стално побољшање квалитета својих производа. 
Презентација је допуњена богатим избором штампаног 
материјала и узорака. Приказани су и нови софтверски 
програми за лакше дизајнирање и калкулације свих 
типова плафона. Г. Стевановић је понудио сваки вид 
будуће сарадње, рецимо, заједничке обиласке изведених 
објеката, као и будуће контакте у циљу упознавања са 
новим програмима. Подразумева се и свака консултација 
са стручњацима фирме око конкретних питања у 
пројектовању и извођењу. По мишљењу и организатора 
и госта, велики број присутних је потврдио успешност 
оваквих сусрета, а похвала се упућује и домаћину, особљу 
Дома војске, за пријатну атмосферу у климатизованој 
сали и лепо сервиран коктел у холу након завршетка 
презентације.

арх. Зоран Чемерикић

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НОВИХ ПРОГРАМА ФИРМЕ 
„АРМСТРОНГ”
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