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ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ – НИШ 2007
DAYS OF ARCHITECTURE – NIŠ 2007

Дани архитектуре Ниша једна је од најзначајних 

годишњих манифестација Друштва архитеката Ниша. 

Tрадиционално сe одржала у Галерији „Србија”, од 

30. октобра до 4. новембра 2007. године. 

Ови Дани архитектуре, као и сви до сада, били су 
садржајни сусрети нишких архитеката који су се одвијали 
у оквиру главног и пратећих програма. Осим Друштва 
архитеката ове године је суорганизатор била Инжењерска 
комора Србије, Регионална канцеларија у Нишу, те је ово 
била прилика да се још више продубе досадашњи добри  
односи између наших организација. 
Основна тема сусрета била је афирмација народног 
градитељства и уопште културног наслеђа у изворном 
и преносном смислу. Намера је била да се овај важан 
аспект човековог стваралаштва сагледа из више углова, 
од презентације изворних форми до коришћења 
традиционалног кода у обликовању савремене 
архитектуре. Окосница Дана архитектуре била је 
триптих изложба Традиционална архитектура Србије. 
Централни део триптиха је приказ ауторских  дела 
проф. Божидара-Боже Петровића, други  део је народно 
градитељство југоисточне Србије – архитектура Старе 
планине, а трећи део огледи нишких архитеката са 
темом: Традиционална архитектура као инспирација и 
подстицај. На дан отварања Дана архитектуре и изложбе, 
после протоколарног дела, обратио нам се проф. Божа 

Галерија „Србија”, 30.10 – 4.11.2007.
Gallery “Srbija”, 30.10 – 4.11.2007.

Са отварања

The days of architecture of this year, as well as the previous 
ones, represented an eventful congregation of the Niš 
architects, which was realized in the framework of the main 
and supporting programmes. Apart from the Society of 
Architects, this year the Engineering Chamber of Serbia, 
regional office in Niš was the co-organizer of the event, 
which was an excellent opportunity to affirm and strengthen 
the already good contacts of our organizations. 
The principal topic this year was the affirmation of folk 
architecture, and cultural heritage in general, both in its 
original and in derived forms. The intention was to view this 
significant aspect of human creativity from multiple aspects, 
from presentation of original forms, to the usage of the 
traditional code in formation of contemporary architecture. 
The corner stone of the days of architecture was the triptych 
exhibition Traditional architecture of Serbia. The central part 
of the triptych was a presentation of the work of professor 
Boža Petrović, another part is the folk architecture of 
southeast Serbia – architecture of Stara planina mountain 
and the last part were the Niš architects’ experiments with 
the topic Traditional architecture as an inspiration and 
motivation. On the opening day of the Days of Architecture, 

Days of architecture of Niš is one of the most impor-

tant annual manifestations of the Society of Architects 

of Niš. It has been traditionally held at “Srbija” gallery, 

from 30th October to 4th November 2007., 

From the opening ceremony
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Са отварања

Петровић, а о самом опусу аутора инспиративно слово 
одржао је Бранко Бојовић, архитекта, члан Академије 
архитектуре Србије, на тему: Божидар–Божа Петровић 
- архитект српски, историјски, етнички и културолошки 
контекст.
Арх. Бранко Бојовић је веома студиозно и научно 
објаснио дело Боже Петровића, на начин који овог 
српског архитекту представља као барда великих 
регионалних школа, каквих има свуда по свету. Пошао 
је од његове карактерне особине, сликајући га као 
типичног српског сељака, пуног обзира и радиности, 
скромног и са смислом за реалан живот. Као такав није 
имао смисла да води битку за себе и своје ставове, тако 
да су овакве манифестације прилика да се његово дело 
стави у шири контекст архитектонског стваралаштва. 
Ово је нарочито важно када се има у виду чињеница 
да је Божа стварао у јеку грађења интернационалног 
стила код нас, и када се уопште нису разумевале 
регионалне школе које по правилу полазе од локалних 
параметара. То је и било време када се није разумевала 
ни антропогеографија Јована Цвијића, а то је окосница 
многих људских понашања на нашем простору, те на 
неки начин и одраз Божине архитектуре. Колега Бранко 
Бојовић је несумњиво у свом излагању доказао у чему је 
успех Божине школе. Прво, Божа Петровић је доказао да 
цео савремени програм куће за градско становање може 
да се смести у објекте инспирисане традиционалном 

and the exhibition, after the habitual protocol, we were 
addressed by prof Boža Petrović, while the opus of the 
author was a subject of an inspired speech by Branko Bojovic,  
architect, member of the Serbian Academy of Architecture. 
The title was: Bozidar – Boža Petrović – a Serbian architect; 
historical, ethnical and cultural context. 
Branko Bojovic, in a very meticulous and scientific manner, 
explained the opus of Boža Petrović, instating this Serbian 
architect as a bard of great regional schools, such as may 
be found worldwide. He started from describing Petrović’s 
character, portraying him as a typical Serbian peasant, 
considerate and industrious, modest and with a sense 
for real life. Being such as he was, Petrović was not apt to 
struggle for himself and for wider affirmation of his attitudes 
and views in the public, thus manifestations like this one are 
excellent opportunity to put his opus into a wide context 
of architectural creativity. It is particularly important, in 
the view of the fact that Boža used to work and create at 
the heyday of reign of an international style in the country, 
when the regional schools, which, as a rule, have the local 
parameters for initial premises, found little understanding. 
It was time, when anthropogeography of Jovan Cvijic found 
little understanding, whereas it is a basis of much human 
behaviour in these parts, and in a way a reflection of Boža’s 
architecture. Distinguished colleague, Branko Bojovic, has 
irrefutably proved in his speech where the success of Boža’s 
school lie. Firstly, Boža proved that the entire contemporary 

From the opening ceremony
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народном архитектуром. Друго, насупрот еклектичким 
и романтичарским покушајима враћања народне 
архитектуре, којих је било више у последњем веку, Божа 
то чини аутентично. Он форме народне архитектуре 
користи слободно и асоцијативно. Ништа га не спречава 
да спонтано и инспиративно решава различите 
програмске, естетске и ликовне препреке и изазове. 
Други део триптих изложбе био је посвећен архитектури 
Старе планине. То је била смотра аутентичних форми 
народног градитељства, које је скупио Републички завод 
за заштиту споменика културе са локалним сарадницима. 
То је слика једног дела велике народне архитектуре која 
ће наћи место у амбициозном пројекту наших етнолога 
„Атлас народног градитељства Србије”. Кроз велики 
број панела испричана је, фотографијама и текстом, 
брдска архитектура Старе планине, од најједноставнијих 
форми амбара, до веома сложених стамбених програма 
који се у једном делу директно сударају са варошком 
архитектуром. У оквиру овога у једном делу презентован 
је Етно парк у Равни код Књажевца, у чијем је формирању 
учествовао и потписник ових редова. Ту су на једном 
месту приказани аутентични објекти којима је формирано 
једно сеоско домаћинство које чини неколико стамбених 
и привредних објеката. 
Трећи сегмент триптих-изложбе, на који морамо бити 
посебно поносни, био је посвећен  малим цртицама које 
представљају одразе нишких архитеката у сопственом 

programme of a city residential house can be included into 
buildings inspired by traditional folk architecture. Secondly, 
as opposed to the eclectic and romantic attempts of 
reinstating the folk architecture, and there were several of 
them in the previous century, Boža managed to accomplish 
this in an authentic way. He uses the forms of folk architecture 
in a free and associative manner. Nothing prevents him from 
spontaneous and inspired solving of a variety of programme, 
aesthetic, and visual obstacles and challenges. 
The second part of the triptych-exhibition was devoted to 
the Stara planina mountain architecture. It was a display 
of authentic forms of folk architecture, collected by the 
Monument Protection Institute of Republic, in cooperation 
with the local associates. It is an image of a part of great folk 
architecture, which will find its place in an ambitious project 
of our ethnologists – in the Atlas of folk architecture of Serbia. 
A large number of panels told a story, via photographs 
and captions, about the mountainous architecture of Stara 
planina mountain, from the simplest forms of granaries, to the 
very complex residential programmes which in part, directly 
collide with town architecture. In this context, in one part an 
Ethno-park was presented, located in Ravan near Knjaževac, 
whose formation and organization was also contributed by 
the author of this text. There are presented, in one place, the 
authentic structures forming a rural household, comprising 
of several residential and economic buildings. 
The third segment of the triptych exhibition, which we are 

Проф. др Драгослав Шумарац, председник ИКС, 
поздравља скуп и отвара изложбу

Prof Ph D Dragoslav Sumarac, chairman of IKS, greets the 
audience and opens the exhibition 
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огледалу нашег сачуваног амбијента. Радови су 
сакупљени по избору сваког од аутора, али је заједничка 
нит приказ савременог третирања традиционалног 
искуства, насталог на нашем непосредном тлу. Реч је о 
реализованим објектима, од ревитализације постојећих 
до изградње нових, који се инспиришу наслеђем. У овом 
тренутку није било прилике да се изврши груписање 
објеката по функционалним карактеристикама. Спонтано 
се могу поделити на стамбене профане и оне друге у  
манастирским комплексима. Пријатно је осетити да се 
свака од ових група „огледа” на прави начин у изворном 
узору. Индивидуалне куће у некој од моравских варијанти, 
сеоског или варошког манира, док се манастирски конаци 
ослањају или дограђују на извору свог аутентичног 
претка. 
Када погледамо радове и избор простора у коме се 
огледамо, градитељство југоисточне Србије више 
одражава  локацијску одредницу наших објеката, него 
посебност архитектонског израза у односу на остатак 
Србије. Када говоримо о архитектури југоисточне Србије, 
тешко да би смо били у праву ако тврдимо да она има 
неко посебно специфично регионално својство. Можда 
само у благом контрасту планинске и равничарске 
моравске куће, и то само у оквиру избора материјала 

very proud of, was devoted to the small sketches, which 
were a reflection of the architects of Niš in the mirror of a 
preserved urban environment. The works were collected 
in accordance with the selection of each author, but the 
common thread was the presentation of a contemporary 
treatment of a traditional experience, originating on our 
very soil. Those were realized buildings, both revitalization of 
the existing ones and the construction of new ones. which 
were inspired by heritage. At this moment, there were no 
conditions to group them by functional characteristics. 
They can be instinctively divided into the residential secular 
houses and those within the monastery complexes. It was 
a pleasant sensation to acknowledge that each of these 
groups “reflects” in an appropriate way in an original model. 
The individual houses are in some of the Morava variants, 
in a rural or urban style, whereas the monastery residences 
were designed after or added onto the authentic progenitor 
structures. 
When the exhibits and the space is considered, the 
architecture of southeast Serbia more denotes location and 
spatial arrangement than a separate architectonic style in 
respect to the rest of Serbia. Speaking of the architecture 
of southeast Serbia, we would hardly be right, claiming 
that it has got any specific regional characteristic. Perhaps 

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ

Добитници признања ДАН-а за допринос струци и 
сарадњи са Друштвом (с лева на десно):
проф. др Драгослав Шумарац, дипл.инж.грађ. Татјана 
Ђорђевић, арх. Божидар Петровић, апс. арх. Срђан Зајић, 
апс. арх. Ивана Симоновић, дипл.инж.грађ. Александар 
Бероња (Потисје-Кањижа), апс. арх. Ана Мирић, апс. арх. 
Драган Челебић

Award winners of DAN for their contribution to the 
profession and for cooperation with the Society of 
Architects of Nis (left to right): prof. Ph D Dragoslav Sumarac, 
graduate engineer of civil engineering Tatjana Djordjevic, 
architect Bozidar Petrovic, sen. Stud. Of arch. Srdjan Zajic, 
sen. Stud. Of arch. Ivana Simonovic, graduate engineer of 
architecture Aleksandar Beronja, (Potisje-Kanjiza), sen. Stud. 
Of arch. Ana Miric, sen. Stud. Of Arch. Dragan Celebic
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– више камена или више дрвета. У суштини то је део 
филозофије градње ширег балканског искуства, каква 
је и иначе традиционална архитектура Србије у целини. 
Зато је триптих-изложба, спонтано, једна хомогена 
целина, без обзира што су њени делови настали 
независно и различитим поводом. Када је реч о огледима 
нишких архитеката, инспирације су очигледне – проф. 
Петровић је родоначелник  омажа традиционалном 
градитељском наслеђу, а наши радови су омаж, како 
његовом стваралаштву, тако и узорима са којима смо 
непосредно суочени. На први поглед нове куће личе на 
куће наших предака. Али, стварно заинтересован поглед 
уочиће аутентичан ауторски став. Исти је случај и код 
ревитализованих објеката са аутентичним остацима, јер 
да би се они прилагодили савременом животу постају 
ауторско дело. 
Изложба коју смо видели потврђује правило да је код 
нас бављење традиционалном кућом као инспирацијом 
најчешће примењено када желимо да остваримо 
одређени амбијетални циљ. Најчешће је то кућа на селу, 
викенд кућа или јавни објекат у потпуно природном 
окружењу, што значи да се њоме бавимо од прилике до 
прилике. Већ следећи пут враћамо се моди која траје 
од једног до другог архитектонског часописа. У истом 
кошмару је и лаик инвеститор, оптерећен лавином 
свакојаких градитељских форми, од алпских кровова до 
постмодернистичког еклектицизма. Он је изгубио осећај 
за сопствени таленат да пробуди у себи искуства својих 
предака. Они су, како се изразио Американац Бернард 

only in a mild contrast of a mountain to the plain Moravska 
house – and only considering the choice of material – more 
stone or more timber. In essence, it is a part of the building 
philosophy of the wider Balkan experience, as this is the 
traditional architecture in Serbia, in general. That is why the 
triptych-exhibition, is a homogenous unity regardless of the 
fact that its parts, elements, were created independently and 
for different reasons. When it comes to the experiments of 
the Niš architects, the inspiration is evident – prof. Petrović 
is founder of a homage to traditional architectural heritage, 
and our works are both the homage to his opus and to 
the models we have been facing. At a first glance, the new 
houses are alike our ancestors’ houses. But a truly interested 
sight will recognize an authentic authorship. The case is the 
same with the revitalized structures with authentic remains, 
because in order to adapt them to modern life, they must 
become a work of an author.
The exhibition we have seen, confirms the rule that dealing 
with a traditional house as an inspiration, is most frequently 
applied when we wish to accomplish a certain environmental 
goal. Most often, it is a village house, week-end house or 
a public structure in a completely natural environment, 
meaning that it is treated ad hoc. In the meantime, we revert 
to a fashion which may last only that long until another 
issue of a popular architectural magazine is printed. In the 
same nightmare, there is a laymen investor, encumbered 
by an avalanche of various building forms, ranging form 
the Alpine roofs to the post-modern eclecticism. He has lost 
the feeling for its own talent to awaken the experiences of 

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ

Галерија  „Србија” – поставка изложбе “Serbia” Gallery – exhibition
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Рудолфски, стварали  „архитектуру без архитеката” која 
је окосница укупне градитељске баштине. Зато су му 
данас потребни учени архитекти да му у томе помогну. 
Али са друге стране, и архитекти морају  дубље продрети 
у архитектонску суштину традиционалне архитектуре. 
Она је до последњег детаља прилагођена поднебљу 
и, по много чему, превазилази одређену временску 
припадност. „Божине куће”, а и оне које су показали 
нишки архитекти,  само неспретним читањем могу имати 
примесе маниризма. Напротив, оне су на исти начин 
корисне и лепе и јуче и данас и сутра. 
Ова  смотра радова, приказана у оквиру централног 
програма Дана архитектуре - Ниш 2007,  имала је 
скромни циљ да пробуди осећај за кућу и простор у 
коме се до недавно живело. У том контексту, очекује 
се да традиционална кућа, паралелно са другачијом 
архитектуром са којом се срећемо, формира префињенији 
осећај за удобну кућу, прилагођену поднебљу. Да нас, пре 
свега, подсети да дубока стреха и кос кров нису манир, 
већ заштита од сунца, која током лета постаје изразита 
потреба, и од кише, на исти начин као и пре више стотина 
година. 
Поред централне теме, у наредним данима сусрета 
архитеката, одржано је неколико занимљивих предавања 
и разговора који су били на линији основне теме сабора. 
Тако је другог дана колегиница Сузана Станковић-

his ancestors within him. They, as the American Bernard 
Rudofsky put it, created “architecture without architects”, 
which is a basis of entire building heritage. That is why he 
needs learned architects to aid him in that. But, on the other 
hand, the architects must fathom the architectonic essence 
of traditional architecture. It has been, to the minutest 
detail, adapted to the climate, and in many instances it 
transcends the temporal coordinates. “Boža’s houses”, and 
those displayed by the Niš architects, only when considered 
inexpertly, may appear to have traces of manirism. On the 
contrary, they are in the same way useful and beautiful, at all 
times.
This exhibition, presented within the central programme 
of the Days of Architecture – Ниш 2007, had a goal of 
awakening the feeling for a house and space in which 
we lived, not so long ago. In this context, it is expected 
that a traditional house, simultaneously with a different 
architecture we meet, forms a more refined feeling for a 
comfortable house, adapted to the climate and the space. 
To, above all, remind us that a deep eve and inclined roof 
are not an empty gesture, but a protection from rain and the 
sun, becoming an essential necessity in the summer season, 
in the same capacity it had for hundreds of years. 
Apart from the central topic, in the following days of the 
meeting, several interesting lectures were delivered and 
conversations led, in the principal vein of the meeting. 

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ
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Алексић, пејзажни архитекта – урбан-дизајнер,  говорила 
о једном, за наше услове атипичном приступу уређењу 
простора: „Улога урбан-дизајнера у креирању руралног-
урбаног окружења – село Божица”. Трећег дана, одржана 
је традиционална трибина Друштва архитеката Ниша, 
посвећена некој од актуелних тема у граду. Овога 
пута говорило се о теми  „Градитељско наслеђе Ниша 
– препрека или подстицај развоју града”. И на крају 
радног дела сусрета, четвртог дана, чули смо занимљиво 
предавање др Игора Марића, архитекте  ИАУС-а, „Народна 
архитектура и савремени погледи на њено очување 
и вредновање”. На крају сусрета, била је излет-посета 
нашем генералном спонзору фирми Tondach-Potisje – 
Kanjiža, где се већа група нишких архитеката упознала са 
производним програмом овог нашег гиганта. 
Може се после ових сусрета, Дани архитектуре - Ниш 2007, 
закључити да су они протекли садржајно и динамично, 
као и да су показали да оваква тема, иако није широко 
присутна у јавности, има занимање шире публике. Не 
као у данима додела архитектонских награда, али у 
сваком случају једне тихе јавности која воли занимљиву и 
атипичну архитектуру.

арх. Сима Гушић

Thus, on the second day, our colleague Suzana Stanković 
Aleksić, landscape architect – urban designer, talked about 
one, in our circumstances, atypical approach to the space 
arrangement; it was “the role of urban designer in creating 
the rural-urban environment – Božica village. On the third 
day, a traditional panel discussion of Society of architects of 
Niš was held, dedicated to some of the topical issues in the 
city. This time, it was “Building heritage of Niš – an obstacle 
or an advantage in the city development”. At the closure of 
the working part of the meeting, on the fourth day, we heard 
an interesting lecture by Ph. D. Igor Maric, an architect with 
the IAUS “Folk architecture and contemporary considerations 
of its preservation and evaluation”. At the end of the Meeting, 
a visit to a Main sponsor Tondach-Potisje – Kanjiza was 
organized, where a sizeable group of Niš architects learned 
of the production line of this competitive company.  
At the closing of these Days of Architecture – Niš 2007, it can 
be concluded that they passed in an eventful and dynamic 
manner, and that they demonstrated that such topic, even 
though not widely present for the public, is capable of 
attracting interest of the public. No as much as in the days 
when the architectural prizes were awarded, but certainly, 
interest of a silent public loving interesting and atypical 
architecture.

Arch. Sima Gušić

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ
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БОЖИДАР - БОЖА ПЕТРОВИЋ – АРХИТЕКТ СРПСКИ 2[1]

историјски, етнолошки, антрополошки и културолошки контекст
- маргиналије -

УВОД

Дело архитекте Божидара Петровића у протеклих 
неколико година изазива изузетну пажњу грађана, пре 
свега, a стручне јавности знатно мање. Поред самог 
стваралаштва Божидара Петровића, у смислу изграђених 
објеката, томе је допринела и његова књига – четири 
издања књиге која представљају његове изграђене и 
неизграђене објекте, објављена у распону од 1985. до 
2002. године. Томе су такође допринеле и књиге Снежане 
Тошеве „Божидар Петровић – кућа као тисак трајања“ из 
2003. и Милоша Јефтића „Градитељска ткања Божидара 
Петровића“ из 2007. године. 
Млитава реакција стручне јавности[2], или тачније, тиха 
игноранција дела Божидара Петровића je изазов за 
поклонике његовог дела да се јаче ангажују на промоцији 
његових остварења и да отклоне морални проблем који у 
вези са односом према његовом делу постоји. 
Образован сам као архитект и већ се преко 45 година 
бавим искључиво урбанизмом. Избегавам да се бавим 
питањима архитектуре – то чиним само понекад, понекад 
нешто кажем, понекад нешто напишем али тек онда 
када за то имам јак подстицај. О архитектури говорим и 
пишем најчешће изазван нечим што је изван мог система 
вредности и на шта  безусловно морам да реагујем.
Повод за овај текст је изложба једног дела остварења 
Божидара Петровића у Нишу, одржана новембра 2007. 
године. Делом то је реакција на малопре споменуту тиху 
ингоранцију његовог стваралаштва од највећег дела 
стручне јавности, делом је и моје лично одређење према 

стваралаштву Божидара Петровића, моје схватање и 
тумачење у контексту времена у коме је оно настало. 
Због тога ћу говорити мало о архитектури, а много више 
о географији, тј. о различитим аспектима географије од 
микро до макро аспекта, тј. до нивоа геополитике. Да 
бих био концизан покушаћу да своје излагање вежем за 
неколико основних тема. 

ТЕМА 1 – О НЕЗНАЊУ И ПРИЛАГОЂАВАЊУ

Филозофски гледано, домети човековог сазнања су 
неограничени. Консеквентно томе ставу, домети људског 
незнања су такође неограничене. Доказе за два изнета 
става можемо наћи у свим данас развијеним наукама 
којима се бави човечанство. Узећу пример који мислим да 
добро илуструје оно што желим да кажем у вези са делом 
Божидара Петровића. 
Енглези су народ који се вековима бавио трговином 
робљем, најразвијенијим од свих до сада познатих облика 
ове трговине, бавили су се трговином робљем скоро 
научно, индустријски.Са аспекта афричке популације 
та трговина је била равна геноциду. Са друге стране, та 
трговина је населила многе друге територије које су биле 
испражњене разним облицима геноцида, тј. свесним и 
несвесним сатирањем читавих раса људи огњем и мачем, 
али и болестима. Тако је шпанска конквиста испразнила 
целу Јужну Америку, а Американци су испразнили 
скоро целу Северну Америку – једни од Индиоса други 
од Индијанаца. Сви ти геноциди били су израз верске и 

Сл. 1. Арх. Божидар Петровић
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расне нетрпељивости. Заједно са практичном акцијом 
геноцида развијене су и многе теорије о људским расама 
„вишим“ и „нижим“.
Ових година, са развојем генетике, управо из 
англосаксонских земаља, тј. из земаља које су вековима 
тренирале геноцид, стижу сасвим друге приче. Научници 
нам данас објашњавају да је црнац који живи у Африци 
у ствари добро прилагођен белац. Данас те земље 
покушавају да буду лидери у расној, верској и другој 
толеранцији. Очито, хиљадама година живимо у незнању 
што само по себи није мана, али постаје мана онда кад је 
то незнање агресивно.

Међутим, за идеју коју желим да изнесем у овом тексту, 
суштинско је питање чему је то прилагођен црнац. 
Очито, црнац је прилагођен свом животном простору, 
целокупном природном окружењу у коме живи – 
вегетацији, клими и свим другим факторима окружења.

ТЕМА 2 – ОДРЕЂЕЊЕ СУШТИНЕ ЧОВЕКА

Већ три хиљаде година, отприлике, филозофија као 
наука трага за суштином човека. Има безброј покушаја 
да се одреди суштина човека, чему су посвећена дела 
најумнијих појединаца који су се бавили овом науком и 
најзначајнијих филозофских школа. Човек је дефинисан 
као homo erectus, homo sapiens, homo rusticus, homo 
hаbilis, homo religiosus, homo faber, homo ludens, homo 
politicus, homo oeconomicus, homo secsualis, homo 

mensura, homo creator, као биће пирироде, биће праксе, 
биће технике и др. 
Веома је интересантно да највећи умови у историји 
филозофије нису приметили да је човек биће простора. 
Истина, код Освалда Шпенглера, има неких назнака о 
томе, али оне нису биле на линији покушаја да се човек 
дефинише као биће простора. 

ТЕМА 3 – ЗЕМАЉСКИ ПРОСТОР

Не улазећи у детаљнија објашњења и образложења, 
могли бисмо да кажемо да земаљски простор обликују 
материја планете Земље, тј. земља, вода и ваздух, а затим 
енергија космоса – пре свега Сунца, и енергија Земље. 
Простор Земље изразито је хетероген, од Арктика, 
преко екватора до Антарктика. У близини Арктика има 
људи, у близини Антартика нема људи, не само зато што 
је Арктик мање хладан од Антарктика. У зони екватора 
имамо и пустиње и тропске прашуме. Коначно у свим тим 
просторима имамо веома различиту флору и фауну. 

ТЕМА 4 – ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПРОСТОРУ

Човек као биће простора детерминисан је простором и 
то најмање у две равни.
Најпре, човек је прилагођен условима живота на Земљи, 
као некој врсти природног васионског модула, и овакав 
какав је не може живети ни на Марсу ни на Јупитеру, ни 

Сл. 2. и 3. Корице каталога изложбе радова арх. Божидара Петровића
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на Венери чак и ако би то хтео.
Осим тога, човек се прилагођава условима локалног 
простора на планети, зашта постоји безброј доказа. 
Тако нпр. све велике старе цивилизације настајале су у 
блатиштима великих река – на Нилу - египатска, на Тигру 
и Еуфрату – месопотамска, на Жутој реци – кинеска, на 
Инду – индијска итд.
Као биће простора човек је у примарним фазама развоја 
биће природног простора, тј. биће природе. Развијајући 
се човек осим што се прилагођава природи, као биће 
технике почиње природу да прилагођава себи односно 
својим потребама. „Одисеја у свемиру” Стенлија Кјубрика 
показује нам коску као први алат, иза тога следи можда 
савијена грана дрвета као лук и тако редом. 

ТЕМА 5 – ЛОКАЛНО И УНИВЕРЗАЛНО

Локално настале цивилизације шире се у времену 
и простору. Човечанство расте, овладава знањима, 
све више антропогенизује простор, осваја планету тј. 
територију, акваторију, ваздушни простор, свемир. 
Процес глобализације, кажу нам данас, започео је са 
ратом севера и југа у Сједињеним Америчким Државама. 
То је тачно уколико се ради о глобализацији на начин 
Америке. Други ће вам рећи да је глобализација почела 
Колумбовим открићем Америке, што је тачно уколико се 
ради о европској цивилизацији, итд. Али стварно, процес 
глобализације започео је у мраку праисторије и од тада 
се убрзава све до наших дана. 

Глобализација нашег времена исказује јаку тежњу ка 

унификацији, тј. уједначавању  услова живота, рада и 
система вредности уопште. 
По логици ствари, процеси глобализације и унификације 
оспоравају саму идеју локалног идентитета било које 
врсте. 
То подразумева сталну борбу два принципа – сталну 
борбу локалног и универзалног. За човечанство та борба 
је вечита тј. та је борба заувек. Временом мења актере и 
начине испољавања и данас је то борба у сфери капитала 
и технологије, која ће трајати док човечанство постоји.
Као у свакој борби и у овој се поставља питање сврхе, 
мере, баланса, поставља се питање здравог разума. 
Тако нпр. од полова до екватора сви могу да пију кока-
колу, без проблема, али са великим проблемима, баш 
за инат, сви могу исто становати и сви могу носити иста 
одела. Технологија нам то може обезбедити, али то није 
разумно. Разумно је да се куће у Африци и на Гренланду 
разликују. Оне треба да буду исте по основној функцији 
као станиште човека, али не могу бити истог облика, од 
истих материјала и истих других карактеристика. Фактор 
локалног се изражава кроз факторе климе, културе, 
навика, економије и на друге начине.
Унификација дакле покушава да негира различитости 
простора и људи прилагођених простору. То је сасвим 
сигурно погрешно. Истина, моћ технике и технологије 
убрзано расте и то нам даје илузију о победи над 
природом, теме тако омиљене међу онима који баш не 
разумеју ствари. Време које је човечанство преживело 
као раса, већ је много пута доказало да је скоро свака 
победа над природом у крајњим консеквенцама била 
победа и над човеком. Већ зато што је човек биће 
природе и што се његова природа не може мењати на 
начин који не одговара самој суштини човека. 

ТЕМА 6 – ТРАДИЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА КАО ДЕО 
КУЛТУРЕ ПРОСТОРА И ЉУДИ

Прилагођавање човека простору изразило се и у култури 
грађења – тако су настале многе локалне, традиционалне 
архитектуре. Оне изражавају утицај природе на грађење 
кроз употребу материјала и утицај климе. Локалне 
архитектуре истовремено исказују и ниво техничких 
знања локалних заједница у производњи архитектонских 
објеката разних врста, пре свега стамбених. Све 
традиционалне архитектуре су локалне, односно 
регионалне. Оне некада заузимају велике просторе, 
али унутар простора Балкана, регионалне архитектуре 
заузимају сразмерно мале просторе. Тако нпр. објекти 
моравске архитектуре налазе се сразмерно близу 
простора на коме је распрострањена босанска кућа, 
подручје босанске куће је сразмерно близу подручју 
херцеговачке и приморске куће итд. Карактер и суштину 
тих локалних особености традиционалних архитектура 
у подручју Балкана можда најбоље илуструју разлике 

Сл. 4. Реч арх. Божидара Петровића
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између архитектуре алпског и архитектуре карпатског 
простора који се налазе на истој географској ширини, а 
објекти тих локалних архитектура се веома разликују.
Традиционалне локалне архитектуре по својој суштини 
су израз оптималног прилагођавања човека комплексу 
природног окружења за дати ниво техничко-технолошких 
знања, односно у одређеном времену. Те архитектуре 
су сублимат хиљадугодишњег искуства народа који 
настањују одређена подручја. Традиционалне локалне 
архитектуре су повезане са другим видовима изражавања 
културе, а по правилу су повезане са руралним начином 
живота.
Традиционална култура српских земаља сразмерно је 
добро проучена, снимљени су објекти и делови објеката, 
постоје десетине и десетине хиљада фотографија тих 
објеката и цртежа целих објеката као и њихових детаља 
– димњака, ограда, капија, прозора, брава и др. О тој 
архитектури многе књиге написали су Бранислав Којић, 
Александар Дероко, Ђорђе Симоновић, Зоран Петровић, 
Ранко Финдрих и др. Ови, за проучавање традиционалне 
културе Срба веома значајни архитекти, бавили су се 
углавном пручавањем историје архитектонских форми.

Паралелно са њима бројни значајни научници бавили 
су се традиционалним српским друштвом. Значајна 
дела о томе оставили су Сретен Вукосављевић, Тихомир 
Ђорђевић, Милан Влајинац, Јован Ердељановић, Веселин 
Чајкановић и др. 
Тек крајем 20. века, пред крај свог живота, архитект Ранко 
Финдрих успева да направи синтезу између доминантних 

архитектонских форми и живота и обичаја народа. 
Он показује да руристичка и архитектонска форма 
изражава суштину друштвеног односа, односно суштину 
друштвеног живота традиционалних локалних сеоских 
заједница. Тако се нпр. насеља граде увек на присојној 
страни брда, а по позицији она могу бити на акрополским, 
гребенским и падинским позицијама, или на падинским и 
равничарским позицијама. Затим, организација кућишта 
је таква да се умрли члан домаћинства износи на запад, а 
млада улази у домаћинство са истока итд.Сеоско насеље 
и традиционална сеоска кућа изражавају,и то веома 
прецизно, читаво једно поимање космоса. 
Традиционална култура, па и архитектура, примарно 
повезанаса руралним животом, одумире зато што 
одумире и село.У нас село деценијама одумире под 
притиском разних облика присилне урбанизације, 
углавном, а многа поглавито приградска села одумиру 
добровољно, нормалном деаграризацијом приградског 
сељаштва. Када се ради о Србији, могло би да се каже, да 
традиционално српско село и традиционална архитектура 
тога села завршавају свој нормални и функционални 
развој са крајем Првог светског рата. Тада се остварују 
разни облици и процеси који означавају потпуну и 
суштинску модернизацију србијанског друштва. 

ТЕМА 7 – ТРЕЋА ДЕЦЕНИЈА 20. ВЕКА

У трећој деценији прошлога века, десила се серија 
великих догађаја који су отворили нове процесе од 
значаја за тему која је предмет нашег интереса. 

Сл. 5. Слева надесно: арх. Бранко Бојовић, арх. Иван Реди, арх. Божидар Петровић, арх. Хранислав Анђелковић
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Пре свега, дошло је до револуције у географији. Од 
Страбона па до око 1930. године, географија као наука 
била је сведена на оно што се у нашим школским данима 
звало земљопис. Тај земљопис се делио по предмету 
на климатологију, физичку географију, хидрографију, 
политичку географију и друге дисциплине. 
По мом схватању, револуција у географији у првој трећини 
прошлог века, започиње Јованом Цвијићем и његовом 
антропогеографијом која веома прецизно дефинише 
односе човека и природног физичког простора, како у 
материјалној тако и у духовној сфери. 
Одмах иза тога, две велике географске школе, руска 
и француска, успевају да формирају примењену 
географију, тј. успевају да факторе природног физичког 
простора повежу са разним врстама интереса човека у 
простору и да објасне какве користи човек може да има 
од одређених географских појава и процеса у неком 
конкретном простору. У географију се уводе аналитичке и 
квантитативне методе.
Тридесетих година 20. века Карл Хаусхофер успева да 
постави основе геополитике као науке и политичке 
праксе која већ хиљадама година одређује судбине 
народа широм света, па и судбине народа на Балкану који 
је већ хиљадама година геополитички лимес, на коме се 
додирују и сукобљавају велики национални, религијски, 
империјални и други системи. Сматрам да овде, треба 
да изнесем два-три примера геополитичке праксе, од 
значаја за судбину српског народа. Све до стабилизације 
територије захваћене српском револуцијом с почетка 19. 
века, тј. Првим и Другим устанком, престоница Србије 
је Крагујевац, у центру новоформиране политичке 
територије. Тридесетих година 19. века престоница 
се сели у Београд, што је израз аспирације Србије за 
обједињавањем и уједињавањем земаља у сливу све три 
Мораве, Дрине, Саве, Драве, као и Српске Војводине. 
Стара престоница Бугарске је Велико Трново. Са 
ослобађањем Бугарске 1878. године и прикључењем 
Велике Румелије исте године, Велико Трново у центру 

Бугарске се напушта и престоница се сели у Софију, на 
80 км од границе Србије, што је у ствари израз бугарских 
аспирација према српским земљама. Када се ради о 
великим земљама данашњег времена, престоница Русије 
се сели из Петровграда у Москву, а Рио де Жанеиро у 
Бразилу губи функцију главног града у корист Бразилије 
итд., итд. Коначно, распад и деоба најпре прве, а потом и 
друге Југославије, израз је борби геополитичких интереса 
на простору Балкана који нам науку геополитике стално 
на нов начин представљају као однос homo politicusa 
према територији.

Коначно, тридесетих година прошлог века, Милутин 
Миланковић даје фундаментални допринос у схватању 
развоја и историје Земље, као планетарног модула 
настањеног људском расом. 
Тридесетих година прошлог века, дошло је и до 
револуције у грађењу у Србији. Традиционално – кућа у 
Србији имала је темељ од сухозида, кућа је била углавном 
од бондрука, кров је био на четири воде са великом 
стрехом без олука, кровни покривач је био од ћерамиде 
итд. Ново грађење је подразумевало темељ од ломљеног 
камена у цементном малтеру, кућу од опеке, кровни 
венац са малом стрехом и олуком, бибер или фалцовани 
цреп као кровни покривач. ....
У овом процесу стара традиционална кућа нестаје, 
појављују се нови типови кућа и следствено томе нова 
архитектура. Тај процес који означава прелазак на нове 
материјале и нову технологију грађења је у ствари облик 
принудне глобализације. Када се ради о архитектонској 
форми развој је ретроградан – кућа која се појављује, тзв. 
кућа на „глагол“ је по много чему катастрофална. 
Тридесетих година прошлог века на Конгресу CIAM-
a, постављене су основе модернизма у архитектури 
западног света. Тај модернизам је у исто време и основа 
онога што називамо архитектура интернационалног 
стила, која се појавила већ тридесетих година у Европи. 
Програмска основа тог интернационалног модернизма 

Сл. 6. и 7. Кућа Карађорђа Ристановића у Горњој 
Буковици код Љубовије
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је тзв. прва Атинска повеља. Цео покрет модерне 
на концептима Атинске повеље је израз тежњи ка 
глобализацији и унификацији.

ТЕМА 8 – ГЛОБАЛИЗАМ И РЕГИОНАЛИЗАМ У 
АРХИТЕКТУРИ

Еуфорија архитеката, после усвајања Атинске повеље, 
трајала је дуго. На неки начин траје и данас. Међутим, већ 
око 1955 до 1960. године појавиле су се прве велике на 
модернизму засноване регионалне архитектонске школе 
– у Скандинавији, у Јапану, у Бразилу, у Израелу и другде.
Истовремено са тим, и у оквиру саме модерне,појавиле 
су се куће које су се често у екстремним формама 
прилагођавале природи. Узећу само два примера из 
дела једног од највећих архитеката 20. века. Френк Лојд 
Рајт је тридесетих година прошлог века изградио кућу на 
водопаду, а шездесетих година прошлог века до крова 
укопане куће у Аризони, које сузаштићене од сунца, 
ветрова и веома хладних ноћи. Већ више деценија, у 
Аризони, Тексасу и Новом Мексику граде куће од набоја у 
складу са традиционалним градитељством Индијанаца на 
овим територијама.

ТЕМА 9 – СРБИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Процес урбанизације је најважнији социјални процес 
који се у 20. веку одиграо у Србији. Урбанизација у 

периоду 1918-1941. године била је мирна и спора. 
Градови су расли функционално, тј. у мери развоја 
система неруралних функција – пре свега индустрије 
и трговине. Процес урбанизације од 1945. до око 1990. 
године је експлозиван, присилан, јер је подразумевао 
снажан економски и социјални притисак на сељаке, 
који су изложени вишедеценијској економској и 
другој дискриминацији. Градови расту експлозивно, 
изнад могућности да адекватно запосле огромну масу 
новопридошлог становништва. Ствара се моћан слој 
лумпен-пролетаријата уз истовремено потпуно социјално 
разбијање и маргинализацију села. Урбанизација после 
1990. године је у ствари стихијски процес збрињавања 
становништва које се покренуло у грађанском рату 
на територији друге Југославије. Ратом изазвана 
редистрибуција становништва, додатно је оптеретила 
градове у Србији и у демографском и у територијалном 
смислу. 
Када се ради о градовима Србије, огромним таласом 
имиграната уништена је ионако  слаба градска традиција 
и култура и танак слој стварно урбанизованих грађана. У 
том процесу нестала је и грађанска кућа која се развијала 
од осамдесетих година 19. века до почетка Другог 
светског рата. Имигранти у градовима имитирају град 
и грађане. Оне носе једну, а покушавају да се привикну 
на сасвим другу културу становања. У граду настаје хаос 
вредности и хаос изградње. Настаје масовна бесправна 
изградња, градови мењају форму и структуру, бесправна 
изградња захвата огромне просторе у контактним 
и приградским зонама. Власт види проблем, али је 

Сл. 8. Кућа Јована Стојановића на Власинском језеру
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и она сама неурбанизована, деценијама нема јасно 
дефинисаних урбаних политика, а једна од сигурно 
промашених урбаних политика је наметање тзв. типских 
пројеката, који су управо супротно од тога. Наиме, тип 
настаје селекцијом, усавршавањем, а овде се ради 
о случајним пројектима који су само због масовног 
умножавања проглашени за типске.
Архитекти се повинују разним модним трендовима, 
међу којима је и соцреализам заснован на класичној 
дефиницији „социјално по функцији - национално по 
форми“. Чак и веома велики архитекти модерне као нпр. 
Драгиша Брашован нису одолели социјалном притиску у 
вези са идеологијом соцреализма. Архитекти модерног 
правца углавном су сматрали да се треба дистанцирати 
од свих елемената традиционалне архитектуре и 
архитектонског наслеђа. Бранислав Којић је још у време 
мојих студија изјавио да је народна архитектура мртва. 
Та дијагноза је била тачна, јер је већ у то време село као 
носилац традиционалних облика изградње већ било 
сатрвено. Шта је дакле пропало од народне архитектуре?
Педесетих и шездесетих година у ток архитектонске 
продукције укључио се и Божидар Петровић, укључио 
се тихо, као човек практичар, а не доктринар, као 
човек који не припада трендовима. Рођен и одрастао 
на селу, а рођењем, како је време показало, генетски 
градитељ, он се враћа традиционалној архитектури 
коју од ране младости гледа и познаје. Како тај повратак 
традиционалној архитектури изгледа у делу Божидара 
Петровића? Он гради објекте који су потпуно савремени 
по функцији; то је најчешће стамбена зграда потпуно 

модерна по концепцији и опреми и у том погледу он прати 
савремене светске и европске трендове, могли бисмо 
рећи глобалистичке трендове у концепцији и опремању 
стана. Са друге стране, он те своје функционалне 
склопове облачи у рухо традиционалне архитектуре, тј. 
архитектуре поднебља, односно амбијента. Сам објекат 
је грађен природним материјалима произведеним у 
близини локације објекта. На тај начин дело Божидара 
Петровића мири савремене захтеве у погледу функције 
објеката са традиционалном архитектуром поднебља. 
Економски, демографски, друштвено – село је пропало, 
сељаци више не граде у традицији, они имитирају виђене 
форме архитектонских објеката са неруралних подручја. 
Од српске градитељске традиције жива је само традиција 
да сваки сељак зида кућу за себе и да то ради најчешће 
као самоуки, односно недоучени градитељ. Пропала 
је дакле традиционална архитектура српских сељака. 
Али, захваљујући делу Божидара Петровића није нестао, 
већ је, напротив, одржан принцип прилагођавања 
архитектуре поднебљу, јер је он универзалан по свом 
значењу, а локалан по простору у коме се примењује. 
На тај начин, куће Боже Петровића су неке врсте кућа 
природе, оне су прилагођене природи и одговарају 
прагматизму савремених потреба односно савременог 
живота, оне сасвим сигурно нису израз носталгије и 
романтизма аутора.Грађење Божидара Петровића у 
складу је са природом јер јој се прилагођава у разумној 
мери, одговара времену јер се гради у складу са 
потребама савремености, одговара човеку јер се ради о 
архетипским формама које ми препознајемо као своје и 

Сл. 9, 10. и 11. Кућа Драгана Станковића у Власотинцу
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са којима се лако идентификујемо. На тај начин Божидар 
Петровић је поново успоставио везу између човека и 
природе који је обзирно мења, уређује и прилагођава 
себи, а затим између куће и природе која наставља да 
траје као део наше етничке, социјалне, културне и друге 
суштине. 
Дело, остварење овога аутора несумњиво га сврстава 
међу велике следбенике Јована Цвијића, али у 
архитектури Србије. То дело изражава утицај природе 
на човека и човека на природу, на начин који ни Јован 
Цвијић, ни његов велики следбеник Бранислав Којић, 
нису могли ни да претпоставе. Дело Божидара Петровића 
је у ствари велика потврда Цвијићеве антропогеографије. 
Дело Божидара Петровића тек треба анализирати, од 
избора локације за кућу, до организације кућишта, односа 
према терену, оријентације зграде, типологије објеката, 
избора и примене архитектонских елемената и др. Верујем 
да би се ту наишло на много веома интересантних ствари, 
али тим анализама треба да се баве млађе колеге, људи 
који имају времена.Све оно што у свом делу примењује 

Божидар Петровић у ствари је нека врста мале локалне 
геополитике српског домаћина коју смо ми сувише брзо 
и сасвим неоправдано почели да заборављамо. 
У сваком случају реакција грађанске јавности на 
остварења Божидара Петровића и интерес које 
његове куће побуђују показује да то дело има озбиљно 
утемељење у етничком бићу Срба. Већ по томе Божа 
Петровић је остварио јединствен успех међу савременим 
српским архитектима. А осим тога, за моје поимање, 
Божидар Петровић ствара куће које ће за још дуго 
наилазеће време бити најлепше у Србији.

_________________
[1] Текст Божидар - Божа Петровић – архитект српски – 1, 
објављен је у часопису „Изградња“, бр. 5, 2003. године. 
[2] Текст је написан пре него што је Божидар Петровић 
добио велику награду архитектуре за 2006. годину која му 
је уручена 20. децембра 2007. године.

арх. Бранко Б. Бојовић

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ

Сл. 12. Детаљ унутрашњости ауторове куће у селу Дићи Сл. 10

Сл. 11
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Тема Дана архитектуре готово неминовно отвара питање градитељског - урбанистичког наслеђа сваке 

средине, па и наше.

У духу теме Дана архитектуре, у инспиративном тексту каталога изложбе, архитекте Симе Гушића, 

цитирао бих делове виђења (размишљања) аутора који се у преносном (али и суштинском) смислу могу 

искористити као подлога за размишљање о урбанистичком - просторном наслеђу ове средине... 

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ НИША
ПРЕПРЕКА ИЛИ ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈУ ГРАДА
Стручна трибина у организацији Друштва архитеката Ниша 
 на Данима архитектуре - Ниш 2007.

Галерија „Србија” - 1.11. 2007.

“Делимично заборављена и запуштена архитектура 
овог поднебља, која је пре свега израз амбијента, треба 
да буде сагледана из више углова, од презентације 
изворних форми до коришћења традиционалног израза 
у обликовању савремене архитектуре... Део изложбе 
представља одраз нишких архитеката у сопственом 
огледалу нашег сачуваног амбијента... Заједничка нит 
је приказ савременог третирања традиционалног 
искуства, насталог на нашем тлу... Изложба потврђује 
правило да је код нас бављење традиционалном кућом 
као инспирацијом, најчешће примењено када желимо 
да остваримо одређени амбијентални циљ. Најчешће је 
то кућа на селу, викенд кућа или јавни објекат у потпуно 
природном окружењу, што значи да се њоме бавимо од 
прилике до прилике. Већ следећи пут, враћамо се моди 
која траје од једног до другог архитектонског часописа. У 
истом кошмару је и лаик инвеститор, оптерећен лавином 
свакојаких градитељских форми, од алпских кровова до 
постмодернистичког еклектицизма. Он је изгубио осећај 
за сопствени таленат да пробуди у себи искуства својих 
предака.”
Већина учесника трибине потврдила је ставове изнете у 
претходним размишљањима и неминовно се приближила 
теми урбане политике, као препреке или подстицају 
развоју града.

Наставак ових редова је сагледавање урбане политике из 
перспективе писца ових редова.   

Урбанизам, као мултидисциплинарна делатност, свакако 
треба да сагледава простор са више аспеката (не само 
кроз техничке дисциплине), који се генерално могу 
поделити у две основне (или три) категорије: природне и 
стечене (говорећи о физичким карактеристикама), али и 
социјалне (односно психолошке), за које понекад сматрам 
да имају пресудан значај у креирању (планирању) 
простора.

Зашто?

Начин размишљања о изградњи простора свакога од 
нас одређен је основним менталним склопом који је 
последица васпитања, породице, средине у којој се 
личност развија и делује, образовања, истовремено са 
индоктринацијом (свесном или не) различитих врста 
(политике, „наводних ауторитета” из различитих области 
деловања и сл.).
Размишљајући кроз призму социолошког и психолошког 
миљеа о креирању урбане и архитектонске политике 
везане за средину у којој се налазимо (овај скуп, град, 
држава, поднебље), сматрам да је врло често не креира 
струка, већ скуп појединаца са својим професионалним 
одређењем, инхибицијама из социјалног миљеа и 
психолошког одређења. 
Као илустрација претходно поменутог миљеа 
(психолошко-социјалног) на питање “проверених 
стручњака-ауторитета” из области којом се бавимо, 
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упућено професору Божи Петровићу - да ли се “враћа” 
традиционалној архитектури – одговара: “Ја се не враћам, 
ја полазим од ње!!!”.
Зато и јесте сврха ове трибине постављање питања и 
давање одговора да ли градитељско наслеђе (тј. онај 
мали преостали део) представља препреку или подстицај  
развоју града и да ли преостали (мали) део урбанистичко-
архитектонског наслеђа града треба (или не) да 
представља премису (непотребно доказиво) у креирању 
даље урбанистичко-архитектонске политике у развоју 
града или једноставно порушити “уџерице”, исправити 
“кривудаве сокаке” или градитељску баштину из другог 
историјског миљеа и направити булеваре, солитере и 
“нешто ново” - боље, лепше и “старије”. 
Као коментар дао бих преовлађујуће мишљење у делу 
развијеног света где се иоле вредан објекат или амбијент 
и те како штити (од  амбара у Америци као земљи без дуге 
традиције до миленијумски дугих временских континуума 
средина широм Европе и света. 
Управо принцип препознатљивости урбанистичко-
архитектонског наслеђа сваке културе јесте основно 
полазиште у размишљању о развоју својих средина 
развијеног (а богами и мање развијеног) света. На тај 

начин свака држава чува своју традицију и културу, 
презентује је свету, па је чак и извози (свесно или 
несвесно - алпске куће, замкови Лоаре и сл).
 
Кроз коментаре меродавних личности из иностранства 
који су посећивали нашу средину, једино шта су 
доживљавали као вредност су управо видљиви трагови 
традиционалног градитељства (стакла, кула, бетона, 
мермера има свугде на свету и вероватно и бољег него 
код нас).
Размишљање у том правцу је план који је тренутно у 
изради (Шећер мала) који ће покушати да да одговоре на 
сагледавање простора и из миљеа претходних времена 
градитељског наслеђа и из перспективе неспорне 
потребе даље изградње простора према савременим 
трендовима и захтевима тржишта (ма како то сурово 
звучало).
 
Уместо закључка:
Да ли треба да сачувамо укус, мирис и боју средине у којој 
живимо или да је препустимо сивилу духа? (Ј. Ћирић)

арх. Бранимир Ћирић

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ
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Када кажемо „савремено” често помислимо на нешто ново и напредно. Нажалост, код нас народно 

градитељство нестаје као материјално добро и све је мање очуваних објеката, да не говоримо о очуваним 

целинама и бризи друштва о њима. Занимљиво је поменути да се, упркос тој небризи, све чешће говори о 

етно-селима, тако да готово нема туристичког комплекса где се ова идеја није појавила. Други је проблем 

што се о методологији, концепцији и суштини поставке етно-селa мало зна, па се најчешће мисли на 

пикторални амбијент од неколико објеката који су донети са разних локација или су пак у питању реплике. 

Постоји тенденција да се ту и тамо направи етно-кућа, што је једна прихватљива идеја, али мора бити 

јасно да то није етно-село у смислу репрезентативности већег и комплекснијег садржаја. Други начин 

очувања је снимање, архивирање и публиковање баштине народног градитељства.

ЗАШТИТА НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА
У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА
Извод из предавања одржаног у оквиру Дана архитектуре – Ниш 2007.

Значајан подухват спроводи Републички завод за 
заштиту споменика културе на пројекту Атлас народног 
градитељства чији се резултати публикују сукцесивно, 
међутим, често оно што једне године сниме и обраде 
следеће године нестане.
У Србији постоји етно-село у Сирогојну  као највећа 
скупина кућа која приказује претежно тип брвнаре и 
објекте из планинских предела западне Србије. Осим 
Сирогојна ту је неколико целина: Тршић, Бранковина, 
имање војводе Мишића на Равној гори и низ етно-кућа у 
свим деловима Србије где у последње време предњачи 
Војводина са салашима који су склоп оригиналног старог 
и новог. Мада помињан као етно-село, Дрвенград на 
Мокрој гори је фантазија на тему народне архитектуре и 
више је комплекс инспирисан и смишљен сценографски 
него етнолошки. У Дрвенграду се мешају доживљено и 
реално.

Како се данас презентује народна архитектура и који су 
то обрасци? Издвојићемо неколико концепата.

Концепт 1: Класично етно-село треба да је поред 
великих људских агломерација, претежно главних 
градова, и треба да се простире на десет и више хектара. 
Оваква етно-села су врхунске туристичке али и научне 
дестинације с обзиром да на једном месту презентују 
народно градитељство са целе територије државе. Имају 
претежно музејски карактер и објекти немају додатну 
функцију осим за разгледање по неког објекта који служи 
за продају и угоститељство

Концепт 2: Етно-села као вештачке творевине са 
репликама објеката и амбијенталних целина. Ова села 
би требало да буду поред саобраћајница, транзита или у 
склопу туристичких центара. У оквиру објеката требало 
би да се одвијају разне оригиналне делатности - стари 
занати, производња хлеба, вина, јела, и да је већина 
објеката комерцијално употребљива. Оваква етно-
села занимљива су јер су жива и нису само музејски 
експонати.

Са предавања у Галерији „Србија”
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Концепт 3: Постојећа насељена села 
која имају доста сачуван оригинални 
грађевински фонд где држава 
финансира обнову старих објеката 
у којима живе становници села. У 
објекту треба и да је ентеријер у 
могућој мери оригиналан. У оквиру 
оваквих села има неколико десетина 
обновљених кућа са окућницама где у 
одређеним временским интервалима 
може да се уђе и види реалан живот. 
С обзиром да се ради о селима која 
су била скрајнута, улога државе у 
помоћи и обнови кућа утиче и да 
становништво остаје да живи у тим 
насељима.

Концепт 4: Веома је сличан 
претходном и односи се на мање 
целине близу градова где се 
примењује принцип стимулисања 
обнове, али и где објекте, старе, 
реконструисане, или нове, 
инспирисане етно-архитектуром 
којима се заокружује амбијент 
насеља, власници користе за 
становање и у туристичке сврхе - 
сеоски туризам.

Стратегија 1: Опонашање народног 
градитељства, мада често мање 
цењено као архитектонски поступак, 
потребно је у сеоској средини ради 
омасовљења изградње инспирисане 
регионалном архитектуром, јер она 
даје идентитет и препознатљивост 
одређене географске и културне 
средине. Нова изградња у којој се 
осећа дух народног градитељства.

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ

Сирогојно

Бугарска

Новопројектовани објекти за село Дојкинци
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Стратегија 2: Стална изградња 
и систематизација материјалних 
остатака, њихово проучавање, ново 
кодирање и ново тумачење како би 
се одбранили од површности, лошег 
укуса и кича.

Стратегија 3: Улагати у економске 
потенцијале села и едукацију живота 
на селу како би се очувао амбијент у 
коме су човек и природа у складу. 

Можда неке од изложених идеја 
изгледају утопистичке, али оне 
се реализују тамо где се људи за 
то одлуче и нађу мотиве који су и 
економски и идеалистички.

арх. Игор Марић

Реконструкција постојећег објекта у Дојкинцима

Бугарска
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Урбан/рурал дизајн егзистира унутар урбаних/рурарних структура, прилагођава потребе корисника, 

естетске, информативне, функционалне, типичне и друге карактеристике урбаног/рурарног простора.

Урбан/рурал дизајн је скуп дизајнерских интервенција див. дисциплина: индустриски дизајн, урбанизам, 

пејзажна архитектура, уметност, партер ....

УЛОГА УРБАН-ДИЗАЈНЕРА У КРЕИРАЊУ
РУРАЛНОГ-УРБАНОГ ОКРУЖЕЊА
БОЖИЦА 2007
Урбан/рурал дизајн

Урбан-рурал дизајн, идентитет и сценографија града 
– села (пејзажа) у XX веку и почетком XXI века у 
многим земљама западне Европе довеле су процесом 
реидентификације до урбаног феномена, тј. до урбане 
праксе која се не своди на институције и идеологију већ се 
тиче простора комуналне инфраструктуре (микро) плана 
- урбан дизајна и његове организације, тако да се води 
рачуна о томе шта треба потрошачу, грађанину – туристи 
(где се креће, са чиме се среће, шта у екстеријеру види, 
мирише, чиме се служи, где се објекти инфраструктуре 
у екстеријеру налазе, како се у друштву проблем урбане 
инфраструктуре сервиса решава кроз постојећи систем 
- урбана структура, физичка структура – или функцијама 
датог простора са кратким описом, за квантитативни 
и квалитативни садржај и смисао за планирање и 
пројектовање ка новом урбан простору и урбан дизајну.
У урбанизму, као две супротности, разликујемо урбан 
простор и рурал простор, који са пратећим објектима-
елементима представљају однос два начина живљења, 
два идентитета, два квалитета живота, тј. две културе 
становања.
Урбана-рурална култура становања везана је за 
појединачна подручја и различите временске епохе кроз 
које је спољни утицај као и инфраструктура, општи ниво 
стандарда, утицао на квалитет живота, културу становања 
тј. понашање појединца или групе.
Уређење простора, у било које сврхе, подразумева 
константан и континуиран процес: предвиђање 
– програмирање – планирање – пројектовање – 
реализација – експлоатација.

БОЖИЦА - насеље-село Божица налази се на истоку 
општине Сурдулица, по просторном плану Републике 
Србије Божица припада групи центара заједнице насеља 
(Божица  представља центар за 28 махала).

Анализом и предлозима за урбан/рурал дизајн насеља-
села Божица, сугерише се на пројект урбан дизајна 
којим се доказује утицај на уже и шире окружење у 
циљу успостављања стратегије и методе са становишта 
просторно-морфолошке проблематике, са становишта 
функције и екологије, управљања туристичким 
потенцијалима насеља-села Божице са махалама у 
Србији:
 

• Развој концепта руковођења и система самог 
насеља-села Божица са махалама укључиће 
природно окружење, политичке, социјалне и 
економске процесе, пољопривреду, становање, 
привреду, тј. нова радна места у Божици и сервисе за  
рекреацију и туризам општине Сурдулица (трговина 
пољопривредним производима, еко-туризам, 
заштита природе, шумарство, рекреација...).
• Због свог положаја, локације - границе са 
Бугарском, сем регионалног и националног 
интереса, јавиће се и интернационални интерес 
(систем на пројектима који су од интереса за  развој, 
разноврсност повезаних просторних нивоа у  
урбаним и руралним системима).

Посредник између јавног и приватног сектора мора да зна 

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ

Са предавања у Галерији „Србија”Топографска карта села Божице са околином
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да урбан дизајн није луксуз већ потреба кроз научно-
техничко-технолошки и култоролошки став заједнице, 
града, државе.
Урбан дизајн допринеће бољем и ефикаснијем развоју 
само ако се прихвати са свим својим вредностима јер 
је заснован на квалитету живота, и ако се прихвати 
стварање квалитетног окружења, даје се  слика заједнице 
која је продукт и даљи  потенцијал инвеститора за 
висококвалитетне локације за своје окружење и за 
туристе који бирају атрактивне, безбедне и едукативне 
дестинације.
Са студијом трансформације, „Божица 2007” потврђује 
се значај урбан дизајна кроз модел где инвеститори, 
становници Божице, власници и јавне институције 
Општине Сурдулица профитирају кроз туризам и 
специфичну понуду за туризам са посебно наглашеним  
социјалним „комфором” за хендикепиране особе, децу и 
старије особе.
Овим моделом наглашава се стална трансформација 
објеката и мобилност див. агенција које профитирају. 
Најважније је да је аутор пејзажни архитекта-дизајнер, 
уметнички укључен у сам пројекат, што је у Србији 
реткост.
Дизајнер најмање профитира - добар дизајн зависи 
од његовог учешћа; са добрим дизајном, квалитетним 
окружењем, пуним динамике и пријатности са 
олакшицама за  туристе, профитирају становници 
Божице и околних махала и Општина Сурдулица (такође 
корисник), добијањем економске предности, повлачи 

и нова радна места... тако да социјално-економско, 
еколошко окружење Божице бива богатије за ново 
посматрање, разговор, ослушкивање, политику и друге 
симпозијуме.

БОЖИЦА 2007. Реконструкцијом и уређењем насеља-села 
Божица са пројектовањем и уређењем простора урбан-
рурал дизајном се подстиче могућност за социјални, 
културни, еколошки, економски туризам  на  југоистоку 
Србије.
Уређење Божице кроз урбан-рурал дизајн можемо видети 
као лабораторију екстеријер дизајна српског планинског 
насеља-села у XXI веку. Дизајн се прилагођава локалним, 
аутентичним, типичним вредностима које се  наглашавају 
као посебно актуелне вредности насеља-села Божица. 
Трансформација дизајна кроз извор, мотив, форму 
и садржај на локацији кроз објекте урбане-руралне 
структуре планира се и периодично прилагођава 
на отвореном и затвореном простору, а самим тим 
и календарски прилагођава локалним климатским 
условима, житељима села Божица и околним махалама.
Са програмом и календарском шемом, урбан-рурал 
дизајном кроз студију села Божица подстиче се 
мултифункционално решење које укључује историјско-
традиционалну функцију села као и туризма на селу 
где се посебни програм прописује етно-еколошком, 
тј. фолклорном традицијом краја. Посебна пажња и 
акценат у дизајну дат је инвалидима - хендикепираним 

Нови амбијенти по идејама урбан-дизајнера
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особама, које би се са лакоћом кретале кроз насеље и 
рурал простор. Кроз студију урбан-рурал дизајна Божице, 
са предлогом за дизајн и планове за реконструкцију, 
уређење и одржавање, студију прати урађење 
екстеријера насеља-села Божица са анализом (снимак 
ситуације и анкета са мештанима села) и предлозима, тј. 
исцртавањем див. карата и фотомонтажом (photoshop) за 
одређени објекат, локацију.
Уз стручну помоћ Главног градског архитекте општине 
Сурдулица, Д. Момчиловића, диа, и увид у Просторни план 
Општине Сурдулица, дипл.шум.инж. Марјана Петрова 
из Сурдулице, омогућена је лакша професионална 
комуникација тако да се рад провлачи кроз урбанизам, 
пејзажну архитектуру, ка урбан-дизајну - микро миљеу, 
уметности...
Амбиција аутора је да усмери и оправда студију на 
пољу урбан-рурар дизајна, чему се  у Србији поклања 
мало пажње, а којом би се у општини јавне службе у 
Сурдулици  позвале на нека решења о којима се још није 
размишљало, нити су разматрана.

Студија се позива на наведене урбане-руралне атрибуте  
и истиче:

• нову саобраћајну инфраструктуру - интерну 
саобраћајницу, где се предност даје пешаку-
инвалиду и комуналним возилима (прва помоћ, 
ватрогасна служба, полиција...) и постављање 
терминала за паркинг простор моторних возила дуж 
магистралног пута;

• „откривање”, укључивање и  креирање нових, 
добро повезаних простора у насељу и са махалама 
тј. стварање мултифункционалног окружења са 
широким спектром олакшица које су доступне  
свима (деци, старијим особама,  инвалидима...);

• Јачање осећаја поноса становницима Божице и 
истицање вредности насеља - сеоске слике ( тема - 
РАЗГЛЕДНИЦА);

• нове функције и побољшање неприступачних и 
пропадајућих простора – објеката...

• реконструкцију  објеката – фасада, као и  прилаз 
објектима, доградња, балкони, врата; доградњу 
монтажним објектима;

• уређење централне зоне – постојећи плато за 
пасиван и активан одмор;

• увођење нових програма за едукацију, економију 
и развој села;

• дизајн урбан-рурал објектима микро миљеа – 
зид, капија, осветљење...;

• уређење корита река и реконструкцију истих за 
употребу, типа плаже, терасе... као и реконструкцију 
постојећих мостова у насељу-селу  Божица;

• уређење пејзажа - индивидуалних окућница, див. 
башта, поља... околних пашњака,  шума...;

• уређење плазе, оснивање камп зоне; 

• организовање туристичке понуде, агротуризам;

• климатске периоде за краће и дуже одморе пр. 
викенд  (лето–зима); 

• отварање сувенир продавнице (сувенири само  
из села  Божица); 

• многе друге туристичке понуде - риболов, 
планинарење, јахање ...; 

• привремене и сталне манифестације са камп-
центром и див. програмом културне баштине Србије 
(југоисточне Србије);

• едукацију и усмеравање самог становништва 
из Божице  и  економију села, тј. локалну привреду 
и запошљавање локалног становништва које би се 
подстакло изградњом и уређењем по студији урбан-
рурал дизајна Божице 2007; 

• повећање осећаја сигурности и безбедности  
унутар и око насеља;

• ревитализацију урбаног наслеђа;

• оживљавање махала и повезивање махала са 
њиховим центром – Божицом;

• сарадњу и комуникацију са другим дисциплинама 
уметности (land art, керамика, вајарство...);

• сигурност, комфор, приступацност, угодност, 
добру оријентацију у простору, атрактивност и 
привлачност.

Сузана Станковић-Алексић,
пејзажни архитекта/урбан дизајнер

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ
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Како већ то традиција налаже, у оквиру Дана архитектуре - Ниш 2007. као једна од пратећих манифестација 

одржана је и дводневна стручна екскурзија. Посета је организована под покровитељством наших 

великих пријатеља, компанијом Потисје из Кањиже која је члан Тондах (Tondach) групе, једне од водећих 

произвођача црепова у Европи.

ПОСЕТА КОМПАНИЈИ ПОТИСЈЕ-КАЊИЖА
3 – 4. новембар 2007.

У раним јутарњим часовима, из Ниша је кренуо један 
аутобус са члановима Дан-а, представницима водећих 
нишких фирми из области грађевинарства, архитектуре 
и група студената са нишког Грађевинско-архитектонског 
факултета. Након скоро петочасовне вожње преко 
Београда, Зрењанина и Сенте, стигли смо у Кањижу, 
градић који је смештен у војвођанској равници на самом 
северу Србије. Одмах по уласку у Кањижу одлазимо до 
фабрике црепова Потисје, где су нас наши домаћини 
срдачно дочекали. У фабричком кругу, тј. на самој капији, 
како то доликује правим домаћинима, сачекао нас је 
и генерални директор г-дин Иштван Јенеј са својим 
најближим сарадницима.
Уз узајамну размену поклона, као знак пажње међу 
великим пријатељима, и кратак предах у кругу фабричке 
кантине, заједно са нашим домаћинима кренули смо у 
обилазак фабрике црепова, једне од највећих у нашој 
земљи а и у окружењу. Прва дестинација коју смо 
посетили био је површински коп који се налази близу 
саме фабрике. На самоме копу  могли смо да видимо 
тракасти транспортер глине невероватне дужине од 
3.5 км, сателитски навођене багере за копање глине и 
друге машине. Приметили смо да се доста води рачуна 
о екологији на самоме копу, тј да се после извршених 
ископавања налазиште обогаћује високим зеленилом. 

После више него интересантне посете копу уследио 
је обилазак и постројења у коме настају опекарски 
производи. Ради  лакшег кретања кроз фабрички погон 
и што бољег и детаљнијег упознавања, домаћин нас 
је поделио у две групе. Кроз шетњу фабриком могли 
смо да приметимо да је она  високо модернизована и 
компијутеризована, тј да су линије за транспорт, утовар 
и истовар потпуно аутоматизоване. Према речима 
генералног директора Иштвана Јенеја вековни сан 
циглара у Кањижи је остварен, тј.да се централизованом 
припремом глине  која је у сувом стању, уз прецизно 
тежинско дозирање компоненти минералне мешавине, 
обезбеђује уједначен квалитет свих производа без 
обзира у којем погону се они производе. Могли смо да 
приметимо да је једним делом фабрика и роботизована.
Домаћини су се током нашег обиласка веома успешно 
трудили да одговоре на многобројна постављена питања. 
Желели су да нам што ближе покажу и приближе процес 
настанка једног опекарског производа као што је цреп. 
После скоро четворочасовног упознавања са настанком 
једног од најкориснијих грађевинских производа, 
уследила је вечера у једном од ресторана компаније 
Тондах на самој обали Тисе. Током вечере смо били у 
прилици да пробамо и неке од војвођанских кулинарских 
специјалитета. Након завршене вечере сместили смо се у 

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ

У ресторану домаћина Размена публикација
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хотел Лупус, који се налази у чувеној Бањи Кањижа, али ту 
се на наше велико изненађење није завршило  дружење 
са домаћинима. Група гостију, коју није савладао умор 
од пута и обиласка, и која је била жељна  провода и 
упознавања ноћног живота у Кањижи, организовано је 
отишла у разгледање овог бањског градића.
Следећег јутра, након доручка, кренуло се у обилазак 
и посету Палићког језера које се налази поред места 
Палић, на само 8 км од Суботице. Иако нас време није баш 
најбоље послужило јер је падала киша, од мештана смо 
успели да сазнамо да је језеро остатак Панонског мора 
које је настало од суза пастира Павла који је  ту напасао 
своје стадо. Након краће шетње по овом познатом 
туристичком центру кренули смо за Суботицу. У Суботици 
смо се задржали око два сата. Било је довољно времена 
да мало предахнемо од пута и упознамо се са прелепом 
архитектуром Суботице, прошетамо главном градском 
улицом и видимо неке од најзначајнијих објеката. Након 
Суботице пут нас је водио преко Новог Сада и Београда 
до Ниша где смо стигли у касним вечерњим часовима. 
Овим путем бисмо желели да захвалимо нашим цењеним 
домаћинима и великим пријатељима, Компанији 
Потисје-Кањижи на изварендном дочеку и плански 
организованом путу.

арх. Ана Мирић, арх. Драган Челебић

Разгледање површинског копа Складиште производа

Палић

Суботица

Суботица
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II салон пејзажне архитектуре одржан је од 6. до 10.12.2007 године у Београду у галерији “25. мај” Музеја 

историје Југославије. Организатор Салона је било Удружење пејзажних архитеката Србије. Салон је 

обухватио изложбу радова из области пејзажне архитектуре који су настали у последњих неколико 

година.

II САЛОН ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ 2007.

Пријављено је укупно 107 радова, од чега је селекциона 
комисија одабрала 78 радова који су прихваћени за 
излагање и који су ушли у конкуренцију за награде.
Изложени су радови излагача из Србије, Словеније, 
Републике Српске и Италије. Изложени су планови, 
пројекти, студије и истраживања, публикације и 
студентски радови. Салон је отворио Драгослав Шумарац, 
председник Инжењерске коморе Србије.
Поред изложбе радова која је имала такмичарски 
карактер, на Другом салону пејзажне архитектуре 2007. 
постављена је и изложба “Zapisi v krajini”. Организатор ове 
изложбе је било „Društvo krajinskih arhitektov Slovenije” 
(Удружење пејзажних архитеката Словеније). Изложена 
су 72 рада пејзажних архитеката Словеније, који су били 
специјални гости овогодишњег Салона. 

Жири II салона пејзажне архитектуре чинили су:
мр Драган Вујичић, дипл. инж. пејзажне архитектуре,
др Велимир Ћеримовић, дипл. инж. пејзажне 
архитектуре,
Михаило Тимотијевић, дипл. инж. Архитектуре,
Зоран Ђукановић, дипл. инж. Архитектуре,
мр Невенка Галечић, дипл. инж. пејзажне архитектуре.

Оцењујући радове, Жири Салона је у свом извештају 
констатовао напредак у броју и квалитету радова у односу 
на претходни (први) Салон пејзажне архитектуре који је 
одржан 2005. године. Поред тога, у категорији пројеката 
је изложен знатно већи број реализованих радова, што је 

од изузетног значаја за професију и представља известан 
помак у позиционирању струке у Србији. Повећан број 
радова из иностранства (радови из Словеније, Италије 
и Републике Српске) унапредио је укупан квалитет 
Салона, па се очекује да ће излагање ових радова имати 
позитиван утицај на пејзажну архитектуру у Србији, 
нарочито на млађе ауторе.
Након оцењивања радова, Жири је донео одлуку да 
додели 9 награда и 3 посебна признања учесницима 
Салона.
Додељене су следеће награде:

1. ВЕЛИКА НАГРАДА - GRAND PRIX - II САЛОНА ПЕЈЗАЖНЕ 
АРХИТЕКТУРЕ 2007 додељeна je за рад: “GENERAL 
MAISTER MEMORIAL PARK”.
Аутори:
Матеј Кучина, унив. дипл. инж. крај. Арх., студио БРУТО; 
Примож Пугељ, кипар;
Марјан Побољшај, унив.дипл. инж. арх., студио 
СУПЕРФОРМ;
Антон Жижек, унив. дипл. инж. арх., студио СУПЕРФОРМ;
Тања Маљевац, унив. дипл. инж. крај. арх., студио БРУТО; 
(сви из Словеније).

Пројекат General Maister memorial park (Maistrov park 
- Park borcev za severno mejo) реализован је на реци 
Савињи код места Љубно у Словенији. У извештају Жирија 
се, између осталог, каже:
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“...У пројекту General Maister memorial park дизајном 
пејзажа је створен меморијални простор са апстрактним 
приказом планинских гребена на којима су се водиле 
борбе за северну границу 1918. године.
Посматран са стране амбијент привлачи и буди 
знатижељу, а изнутра поседује једноставност, скромност 
и медитативни карактер примерен простору сећања.
Пејзаж је креиран тако да поседује континуирану 
атрактивност и исказ симболике, при чему он стално 
мења свој изглед... Вероватно ће овај меморијални 
простор свако доживети на различит начин, зависно 
од свог унутрашњег осећаја, од тренутка када се нађе у 
простору, од временских услова, што све даје посебну 
вредност реализованој идеји.
Комплексан приступ овом пројекту је резултирао 
успешним спојем уметности вајарства, уметности 
илуминације, историјске и просторне симболике, 
креативног дизајна пејзажа, као и функционалног и 
технички квалитетног решења...”

2. ПЛАКЕТА за реализован пројекат додељена је за рад: 
РЕНОВАЦИЈА ПАРКА ПЕТРА КОЧИЋА У БАЊА ЛУЦИ 
– ауторски тим: Нина Комац, Миха Кошир, Уршка Крањц, 
Душан Ступар, Ана Шкрабар, Лука Видиц, Живка Шкрабар 
из Словеније.

3. Друга ПЛАКЕТА за реализован пројекат додељена је 
за рад: ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ ОТВОРЕНИХ ПРОСТОРА 
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА УГЛУ УЛ. ПАЈЕ АДАМОВА И 
НЕЗНАНОГ ЈУНАКА У БЕОГРАДУ – аутор: Аринка Врзич, 
пејзажни архитекта из Љубљане.

4. ПЛАКЕТА за пројекат додељена је раду: „HYPERBOREA“- 
конкурсни пројекат за меморијал у Норвешкој жртвама 
цунамија у југоисточној Азији – аутор Александар Бобић, 
пејзажни архитекта из Београда.

5. ПЛАКЕТА за посебан допринос документацији 
додељена је за монографију „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАДА“ 
- аутор Хранислав Милановић, пејзажни архитекта из 
Београда.

6. ПЛАКЕТА у категорији публикација додељује се за 
књигу „VEDENJSKI ZEMLJEVIDI LJUBLJANSKIH TRGOV 
IN PARKOV: NOVI IZZIVI IN POGLEDI NA NAČRTOVANJE 
IN UREJANJE PROSTORA“ – аутор: Барбара Голичник, 
пејзажни архитекта из Љубљане.

7. ПЛАКЕТА у категорији истраживања додељена је видео 
раду под називом „БОЖИЦА“ – аутор: Сузана Станковић 
Алексић, пејзажни архитекта - урбан дизајнер.

8. ПЛАКЕТА у категорији студија и истраживања додељена 
је раду под називом „TURIZEM IN PROSTI ČAS“ - групе 
аутора KARH_07 Љубљанског урбанистичког завода - LUZ, 
d.d.: Карла Јанкович, Дарја Матјашец, Алеш Млакар, Маја 
Симонети, пејзажни архитекти.

9. ПЛАКЕТА у категорији студентских радова додељује се 
раду под називом „АТОМ“ - аутори: Марко Јовић, Драгана 
Чавловић, Милена Петаковић, Маја Вујиновић и Славко 
Глишовић, студенти Шумарског факултета у Београду.

Посебна признања за наступ на II Салону пејзажне 
архитектуре 2007, Жири je доделио организацијама које 
су овогодишњем Салону дале посебан допринос бројем 
достављених радова:
1. ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД из Београда;
2. Група KARH_07 - Љубљански урбанистички завод (LUZ 
d.d.) из Љубљане, Словенија;
3. ЈП УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА из Београда.

Београд, децембар, 2007.
мр Драган Вујичић, дипл. инж. пејз. арх.

САЛОН ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ
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Удружење пејзажних архитеката Србије
II САЛОН ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ
Четвртак, 06. децембар 2007. – понедељак, 10. 
децембар 2007.
Галерија “25. мај” Музеја историје Југославије, ул. 
Ботићева 6, Београд

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ

четвртак,
06.12.2007.

19 часова
ПРОГРАМ ОТВАРАЊА САЛОНА:
- поздравна реч: Анђелка Јевтовић, председник УПА;
- извештај жирија;
- додела награда Салона;
- свечано отварање: Салон ће отворити проф. др 
Драгослав Шумарац, председник Инжењерске 
коморе Србије;
- коктел.

петак,
07.12.2007.

11-20 часова
Салон је отворен од 11 до 20 часова

18 часова
Предавање: Словенска крајинскоархитектурна 

пракса скупине ЛУЗ д.д./Карх07
Предавач: Дарја Матјашец, унив.дипл.инж.крај.арх/
landscape architect, Љубљана
(сала галерије “25. мај” у приземљу)

19 часова
Скупштина Удружења пејзажних архитеката Србије
(сала галерије “25. мај” у приземљу)

Дневни ред:
1. Извештај о раду УПА у претходном мандату 
Управног одбора
2. Избори чланова Управног и Надзорног одбора УПА 
за наредни мандат

субота,
08.12.2007
11-19 часова
Салон је отворен од 11 до 19 часова

недеља,
09.12.2007
11-19 часова
Салон је отворен од 11 до 19х

понедељак,
10.12.2007.

затварање Салона
(слободан дан)
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Архитекти из свих крајева света окупљају се сваке треће године у некој од светских метропола на 

конгресу Међународне уније архитеката (UIA - L’Union Internationale des Architectes), како би расправили 

важне архитектонске теме, презентовали идеје и изменили професионална искуства или се напросто 

дружили с колегама и стекли нова те обновили стара познанства и пријатељства. Након Берлина 2002. и 

Истанбула 2005. ове је године на ред дошао Торино, у којем ће се од 29. јуна до 3. јула одржати 23. Светски 

архитектонски конгрес UIA 2008, с темом Transmitting architecture – Трансмисиона архитектура.

ТРАНСМИСИОНА АРХИТЕКТУРА
Конгрес Међународне уније архитеката – UIA
29.6. – 3.7.2008. године, Торино

Од 27 делегација присутних на оснивачком Конгресу из 1948. године – Лозана (Lausanne), Швајцарска, UIA је прерасла 
у водећу светску архитектонску организацију која окупља више од 1.300.000 архитеката из 116 земаља.
Обиман конгресни и пратећи програм као и велики број учесника, главне су карактеристике највеће и најважније 
манифестације у области архитектонског стваралаштва. Фокус је на изабраним темама  које су у вези са актуелним 
дешавањима на светској сцени о којима еминентни стручњаци дискутују пред публиком састављеном од 
професионалаца, студената и представника међународних струковних организација. Дебате, изложбе, екскурзије, 
представљају јединствену платформу за размену идеја, искустава и културе.
У периоду од 1948. године одржано је 22 Конгреса:

I. 1948 / LAUSANNE  The Architect in the Face of New Tasks – Архитекта пред новим изазовима
II. 1951 / RABAT   How the Architect Will Face New Tasks – Како се суочити са новим задацима
III. 1953 / LİSBON   The Situation of the Architect  - Положај архитекте
IV. 1955 / THE HAGUE  The Three Aspects of Housing  - Три аспекта становања
V. 1958 / MOSCOW  Construction and Reconstruction of Cities – Изградња и реконструкција градова 
VI. 1961 / LONDON  New Techniques and Materials  - Нове технике и  материјали
VII. 1963 / HAVANA  Architecture in Developing Countries  - Архитектура земаља у развоју
VIII. 1965 / PARIS   The Training of the Architect – Обучавање архитекте
IX. 1967 / PRAGUE  Architecture and the Human Environment  - Архитектура и људска околина
X. 1969 / BUENOS AIRES  Architecture, a Social Factor; Housing a Social Interest
     - Архитектура - социјални фактори, становање – друштвени интерес
XI. 1972 / VARNA   Architecture and Leisure  - Архитектура и слободан дух
XII. 1975 / MADRID  Creativity; Conception and Technology – Креативност, концепција и технологија
XIII. 1978 / MEXICO CITY  Architecture and National Development  -Архитектура и национални развој
XIV. 1981 / WARSAW  Man - Environment - Architecture  - Човек, околина, архитектура
XV. 1985 / CAIRO   Future Missions of the Architect  - Будуће мисије архитектуре
XVI. 1987 / BRIGHTON  Housing and Cities: Building Tomorrow’s World
     - Становање и градови: Градити свет будућности
XVII. 1990 / MONTREAL  Cultures and Technologies – Култура и технологије
XVIII. 1993 / CHICAGO  Architecture at the Crossroads: Designing for a Sustainable Future
     – Архитектура на раскршћу: пројектовање за одрживу будућност
XIX. 1996 / BARCELONA  Architecture in Cities – Архитектура у градовима
XX. 1999 / BEIJING  Architecture in the 21st Century – Архитектура у 21. веку
XXI. 2002 / BERLIN  Resource Architecture – Ресурси архитектуре
XXII. 2005 / ISTANBUL  Grand Bazaar of Architecture – Велики базар архитектуре
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Архитектура за све – Култура, Демократија, Нада
Централна тема 23. UIA конгреса, под називом 
Трансмисиона архитектура, нарочито је амбициозна 
и стимулативна. Она представља специфичну снагу и 
способност архитектуре да изрази културне вредости 
и осећања кроз време. Има двоструко значење: 
Архитектура трансмитује, комуницира са околином, 
друштвом и истовремено прикупља позитивне утицаје 
и енергију коју је изразило друштво. То је признање, 
а не само бескомпромисно прихватање онога што је 
произведено. Стога је главни задатак како се суочити са 
дугорочним проблемима људских насеља.
Централна тема је подељена на три целине: 
• Култура – прошлост
• Демократија – садашњост
• Нада - будућност
Три су вредности које карактеришу индивидуални и 
колективни живот данашњице и ближе будућности. 
Архитектура је дисциплина која трансформише наше 
окружења и успоставља пријатељски дијалог са свима. У 
овом веку се суочавамо са редукцијом природних извора, 
одрживим развојем, урбанизацијом, интеграцијом, 
кохабитацијом и проблемима сигурности. 

Култура архитектуре - прошлост 
Архитектура преноси и трансмитује људску историју и 
културну традицију кроз време. Лична и професионална 
одговорност архитекте је да буде промотер културних 
постулата и да их преноси кроз генерације. У том смислу 
су значајне заштита и реконструкција архитектонског 
наслеђа. Постоје значајна архитектонска дела која 
остају заувек забележена у мислима и осећањима. Као 
пример наводимо Кинески зид или Асуанску брану 
у Египту – једине грађевине видљиве из свемира. 
Културне вредности и локална традиција се преносе кроз 
генерације и путем архитектуре. Историја архитектуре 
је и културна историја људског рода. Постоје дела која 

раздвајају али и она која уједињују. То је одувек била 
најзначајнија социјална и политичка особина архитектуре. 
Примери су: Хадријанов зид у Великој Британији – 
одбрамбена линија која је вековима означавала границу 
Римског царства и варварског света; затим Златни мост у 
Сан Франциску; пирамиде у Египту; Панамски канал.

Архитектура за све – демократија
Архитектура представља синтезу неколико елемената: 
конструкције, урбане демократије и комуникације како 
би се нашла ефективна решења за све људске потребе. 
Она жели да побегне од индивидуалних екцеса и реши 
проблеме са којима се сви суочавају. Дисциплина  у 
пројектовању и трансформација географских подручја 
данас се суочавају са изазовима епохе који имају 
глобалну конотацију. Зато је пажња упрта на оне који 
сносе одговорност за обликовање животног простора. 
Неопходно је обезбедити оптималне услове свим 
социјалним групама. И ако је архитектура за све, онда 
је од виталног значаја обратити пажњу на све културне, 
социјалне, економске чиниоце како би то и постала. 
Светски конгрес UIA даје могућност архитектама да 
упореде своја практична запажања и закључке и пронађу 
нова, боља решења.

Нови свет – нада за будућност
Зелена страна архитектуре је усмерена ка одрживом 
развоју и заштити и представља етичку одговорност 
архитекте према свету који можда у будућности 
неће бити адекватан за живот. Да ли је архитектура 
одбрамбени штит нашег окружења? Урбани развој одвија 
се упоредо са еколошким, а архитектура има одговорност 
да буде промотер социјалних и урбаних простора 
који у потпуности поштују околину. Нови градови не 
представљају само физичке просторне целине у којима 
живе милиони људи, већ у њима мора постојати потребан 
баланс између комплексних релација, а не само проста 
математичка једначина. Историјски гледано, људски род се 
суочавао са епохалним миграцијама - како ка развијеним 
тако и према ненасељеним областима. Данас слободни 
простори скоро да не постоје, па је и конфронтација 
између различитих култура неминовна. Концепт о урбаној 
демократији је стога обавезан за све који пројектују – то 
је опклада на будућност. Циљ Конгреса је да допринесе 
обликовању модерне интерпретације архитектуре која 
може да идентификује и омогући имплементацију нових 
простора у мултиетничким кохабитацијама. 
Програмом је предвиђена интернационална изложба 
производа и пројеката из области архитектуре и дизајна 
- Аркитектоника, као и изложба полимера, текстила и 
хибридних материјала - Architext.
Међу реномираним личностима о будућности 
архитектуре расправљаће: Mario Bellni, Gary Chang, Mi-
chele De Lucchi, Peter Eisenman, Masimiliano Fuksas, Tomas 
Herzog, Knafo i Klimor, Kengo Kuma, Dominik Pere, Renzo 
Piano, Hani Rašid, Alvaro Siza, Paolo Soleri...
Поред официјелног, радног дела, током Конгреса одржаће 
се и свечана церемонија доделе УИА Златне медаље.
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UIA Златна медаља
При успостављању ове награде 1984. године, UIA је имала 
идеју да она буде еквивалент Нобеловој награди на 
пољу архитектонског стваралаштва. Додељује се на три 
године током одржавања Светског конгреса архитектуре 
UIA за животно дело архитектама који су дали значајан 
допринос промоцији архитектуре и хуманости. 

Добитници златне медаље UIA су: 
 1984: Hassan FATHY  (Египат)
 1987: Reima PIETILA  (Финска)
 1990: Charles CORREA  (Индија)
 1993: Fumihiko MAKI  (Јапан)
 1996: Rafael MONEO  (Шпанија)
 1999: Ricardo LEGORRETA VILCHIS (Мексико)
 2002: Renzo PIANO  (Италија)
 2005: Tadao ANDO  (Јапан)

Награде UIA
Ове награде су тематске и посвећене успомени на 
претходне председнике Уније чије име носе а додељују 
се од 1961. године архитектама чији су таленат и рад  
међународно признати. То су:
Награда Sir Patrick Abercrombi – урбанистичко планирање 
и територијални развој;
Награда Ogist Pere - примењена технологије у 
архитектури;
Награда Žan Tšumi – архитектонска критика и едукација;
Награда Sir Robert Metju – побољшање у квалитету 
људских насеља.

UIA Златна медаља za 2008.
Жири за доделу Златне медаље UIA за 2008. годину 
донео је одлуку да је добитник златне медаље UIA за 
2008. годину архитекта из Мексика – Теодоро Гонзалес 
де Леон. Стваралачки опус овог архитекте представља Архитекта Теодоро Гонзалес де Леон
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део покрета Модерне, чији се речник изражавања 
константно обнавља и реинтерпретира. Његова 
архитектура је монументална, у позитивном смислу те 
речи. Интелигентно употребљава материјале, светло и 
различите текстуре на реализованим објектима. при чему 
наглашава како урбани, тако и природни контекст.

Теодоро Гонзалес де Леон је у Мексику завршио 
Националну школу архитектуре. Био је стипендиста 
Француске владе и радио у атељеу Ле Корбизијеа у 
периоду 1947-1949, при чему треба нагласити рад на 
пројекту за фабрику Ст Дие. Праксу наставља у Мексику. 
Његов рад одликују различити пројектни програми: јавне 
зграде, становање, резиденције, паркови... Најпознатији 
објекти из периода 1970 – 1980. су Амбасада Мексика у 
Бразилији, Колеџ Мексико и зграда Инфонавит у сарадњи 
са Абрахамом Заблудовским. Треба споменути Парк Томас 
Гаридо Канабал у Виљахармоси и археолошки музеј у 
Веракрузу (1992), Високу школу музике у Мексику (1994), 
Амбасаду Мексика у Берлину из 1999. са Франциском 
Сераном.

Информације:
www.uia-architectes.org
www.uia2008torino.org

арх. Ивана Симоновић
арх. Срђан Зајић

Амбасада Мексика Берлин, 1999

Куле Arcos Bosques, Мексико Сити, 2008.

Висока школа музике у Мексику (1994)
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Андова дефиниција архитектуре - “Chohatsu suru hako.” У преводу: „Кутија која провоцира.”

„Не мислим да архитектура треба да говори превише. Треба да остане тиха и дозволи да природа у облику 

сунчеве светлости и ветра говори.”

ТАДАО АНДО
МАЈСТОР АРХИТЕКТУРЕ

ВЕЛИКИ АРХИТЕКТИ СВЕТА

Интернационална унија архитеката (УИА) је своју златну 
медаљу за 2005. годину поверила истакнутом јапанском 
архитекти – Тадау Анду. Ова престижна награда се 
додељује тријенално и награђује живе архитекте за 
њихов допринос човечанству, друштву и промоцији 
уметности архитектуре током целе каријере. Како из 
броја у број представљамо награде за архитектуру широм 
света, за које сматрамо да доста утичу и промовишу 
праве вредности архитектуре, ево и лепог повода да се 
подсетимо делића опширног, али изузетног стваралаштва 
Тадаа Анда.

Приликом објаве добитника 2005. у Шангају, УИА жири 
је коментарисао: „Његово мајсторство конструктивних 
материјала - армираног бетона коме даје мекоћу свиле, 
дрвета које виртуозно користи, стакла, воде, светлости 
- чини га инспирисаним мајстором архитектонских 
конструкција и дизајна. О његовој вештини и његовој 
лирици сведоче приватне куће, храмови, музеји, као 
и амбициозни пројекти обнове Кобеа или  огромни 
културни комплекси у САД.“ 
Тадао Андо рођен је у Осаки, 1941. године. Одгајала га је 
бака и то у околини урбане градске периферије и преко 
пута столарских радњи где је и изучио рад са дрветом и 
прављење макета авиона и бродова.
Са 17 година кратку каријеру боксера следила је каријера 
архитекте. Самоедуковани Андо волонтирао је код 
неколико важних дизајнера и урбаниста и за себе каже 
да никада није био добар ученик, јер је за свако сазнање 
тражио неки свој начин. Са 18 година почео је посећивати 
традиционалну архитектуру - храмове, одредишта 

ходочасника и храмове Нара и Кјото. 
Учио је о архитектури тако што је обилазио конкретне 
зграде, а потом читао о њима. Затим је шездесетих година 
организовао студијско путовање у Европу и САД како 
би анализирао славне зграде западне цивилизације, 
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притом правећи детаљне скице у свом малом блоку 
(сличан и данас поседује приликом путовања). У истом 
периоду Андо открива књигу о Ле Корбизијеу у књижари 
за продају половних књига у Осаки и требало му је 
неколико недеља да уштеди довољно новца да је купи. 
Ле Корбизије је касније имао снажан утицај на Андову 
архитектуру бетона. По повратку са путовања, са 28 
година, основао је биро у Осаки где је пројектовао мале 
дрвене куће, ентеријере и намештај. 
Како је прославио свој 54. рођендан 13. септембра 1995, 
његов портфолио је постао разметљиво пун, не само 
Прицкеровом наградом, највишим професионалним 
признањем које је добио те године, већ такође и 
златном медаљом Француске академије, бројним другим 
медаљама и почастима друштава из Финске, САД, Велике 
Британије. Све у свему, Андо поседује све битне награде 
за уметност и архитектуру које његова земља додељује, 
као и архитектонску награду Данске.
Као допуна свим овим престижним наградама, Андо, иако 
нема архитектонску диплому,  био је гостујући професор 
у САД на институцијама као што је Јејл, Харвард и 
Колумбија. Такође је држао многа предавања на другим 
школама као што су Принстон, Технолошки институт 
Масачусетса, на Универзитету Калифорније на Берклију, 
Рајсу и Универзитету Пенсилваније, као и на водећим 
колеџима у Енглеској, Француској и многим другим.
Андо објашњава: „Моји први покушаји пројектовања су 
биле мале дрвене куће, ентеријери и намештај. Нисам био 
ученик ниједног архитекте, јер сваки пут кад сам покушао, 
био сам отпуштен због моје тврдоглавости и нарави.” 
Његова прва наруџбина је била за млађи брачни пар 
са дететом који је желео да се њихова стара кућа 
редизајнира. Када је то завршено, добили су близанце, 
па је кућа за троје била мала за породицу од пет чланова. 
Кроз шалу су рекли да је Андо одговоран за то, па је Андо, 
на крају, купио кућу и претворио је у своје канцеларије. 
После неколико измена и редизајна, коначно је замењена 
његовом садашњом бетонском зградом.
Недалеко од станице у Осаки, студио има два спрата под 
земљом и пет изнад. Сваки спрат има уски балконски 
прилаз полицама за књиге. Други спрат служи примарно 
за табле за цртање, а на првом су Андова канцеларија и 
сала за састанке. Канцеларију води његова жена, Јумико 
Андо, која је такође и његов преводилац. Четвороножни 
пријатељ такође већину времена проводи тамо, њихов 
пас чије је име Ле Корбизије.
Године 1995. Тадао Андо постаје лауреат престижне 
Прицкерове награде у друшву са претходним јапанским 
добитницима Кензом Тангеом и Фумихиком Макијем. 
Дубоко дирнут земљотресом у Кобеу (град поред Осаке 
у Јапану) који је те године сурово уништио суседство 
локација његових ранијих радова, донирао је 100.000$ 
награде сирочићима града.

(Слика 1, 2)
Године 1975. испројектовао је кућу у низу Азума у Осаки 
која осваја награду Јапанске асоцијације архитеката. 

Критичар Дарлин Леви описује је као „једноставну, уску 
бетонску правоугаону кућу у густом урбаном језгру 
града, са простором бочно од унутрашњег дворишта”. 
Јасно се увиђа покушај враћања контакта са светлошћу, 
ваздухом, кишом и осталим природним елементима 
јапанског животног стила. Сам Андо ово своје ремек 
дело коментарише: „У својој једноставној, али богатој 
просторној композицији и начину на који светлост даје 
карактер свакодневним просторима ова кућа говори о 
печату моје архитектуре“. 
Ова кућа се нашла у средини три куће у низу у старијем 
делу Осаке. Моја намера је била да уметнем бетонску 

Слика 1, 2



37

АПРИЛ 2008, БРОЈ 25, ГОДИНА VIII ВЕЛИКИ АРХИТЕКТИ СВЕТА

кутију у центар ове композиције 
у којој ћу створити микрокосмос, 
једноставну композицију различитих 
простора драматизованим светлошћу. 
Кућа се комплетно затвара према 
улици. Двориште је центар простора, 
бочно се наваљујући на првом спрату 
на дневну собу са једне стране, на 
кухињу, трпезарију и купатило са 
друге стране. Други спрат је огромна 
спаваћа соба са једне стране, а дечја 
са друге.
Од тог тренутка ствари су се 
дешавале брзо, заједно са растом 
његове репутације у Јапану и 
широм света где је себе промовисао 
најпрестижнијим наградама. 

(Слике 3 и 4)
Један од Андових великих и добро 
познатих стамбених пројеката је 
комплекс становања Роко (Рокко). 
Комплекс који је саграђен у три 
етапе (Роко  становање 1 - 1983, Роко 
становање 2 - 1993, Роко становање 
3 - 1999) на падини од шездесет 
степени Роко планина, састоји се 

од отворених јавних простора и изолованих приватних станова. Пројекат 
представља трагање за решењем методама традиционалне архитектуре – игра 
пуних и празних волумена, алтернатива отвореног и затвореног простора, 
контраст светлости и сенки. Сваки стан има своју терасу са спектакуларним 
погледом на луку Кобеа и залив Осаке. И свакако, достигнуће вредно пажње 
је да су зграде остале неоштећене после великог земљотреса 1995. године. 
Ова група од 20 јавних стамбених јединица „уграђених“ у брдо у Кобеу делују 
као пукотина са погледом на океан.

Слика 4

Слика 3
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(Слике 5 и 6)
Црква на води у Хокаиду, 1988, је хришћанска црква. 
Одликује је вештачко језеро које се налази тик уз објекат. 
Кубична бетонска капела има један потпуно стаклени 
зид који се по добром времену потпуно провиди. Клупе 
у капели, језеро и огромни челични крст који израња из 
воде овој цркви дају тотални карактер андовског стила. 
„Постављајући крст у води желео сам да истакнем Бога 
као присутног у мислима и срцима људи. Такође сам 
желео да осмислим простор у коме ће људи моћи  сести 
и медитирати.”

(Слика 7)
Црква светлости у Осаки, 1988/89, која је препозната 
као ремек-дело, је правоугаона бетонска кутија, на углу 
од 15 степени пресечена слободностојећим зидом који 
дефинише улазну партију. Иза олтара бетонски зид је 
просечен формом крста која је застакљена и преплављује 
мрачни ентеријер светлошћу.

(Слика 8)
Храм воде у Хјогоу, 1988, је будистички храм саграђен 
испод лотосових бара. Улазак у храм је степениште које 
пресеца бару и води до храма који се налази испод.

(Слика 9)
Његов четвороспратни Јапански павиљон за Светску 
изложбу у Севиљи, Шпанија, 1992, сматра се  
најимпресивнијим делом изложбе. Једна од највећих 
дрвених зграда на свету, павиљон је био 60 метара 
ширине, 40 метара дубине и 25 метара висине на највишој 
тачки. Нефарбано дрво, један од најтрадиционалнијих 
материјала у Јапану, комбинован је са тако модерним 
елементима као што је полупровидан покривач обложен 
тефлоном. Иако концептуално другачији од његових 
бетонских и стаклених конструкција, павиљон је и даље 
оличење његовог стила, јер поседује фронтални отвор 
који у потпуности дозвољава слободан пролаз сунцу 
и ветру између два крила и тако још једном истиче 
филозофију Андовог стапања архитектуре са природом.

арх. Милена Мишић

Слика 7 - Црква светлости у Осаки

Слика 5, 6 - Црква на води у Хокаиду
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Слика 8 - Храм воде у Хјогоу

Слика 9 Слика 10
11000 људи је присуствовало Андовом предавању 
у Таипеи арени, јун 2007.
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Свечана додела Награде „Ранко Радовић” као и отварање заједничке изложбе свих приспелих конкурсних 

радова одржана је у петак, 21. децембра 2007. године у Београду, у Малој сали Задужбине Илије 

Милосављевића Коларца. 

НАГРАДЕ УЛУПУДС-А
ЗА АРХИТЕКТУРУ „РАНКО РАДОВИЋ” 2007.

Удружење ликовних уметника примењених уметности и 
дизајнера Србије (УЛУПУДС), као оснивач, и Архитектонски 
факултет у Београду, Архитектонски одсек Техничког 
факултета у Новом Саду, Институт за архитектуру и 
урбанизам Србије, Задужбина Илије Милосављевића 
Коларца, као суоснивачи, ове године су донели одлуку да 
награда “Ранко Радовић” за критичко-теоријске текстове 
о архитектури објављене у претходној календарској 
години (критике, есеје, књиге, предавања), припадне 
др Александру Игњатовићу за књигу „Југословенство у 
архитектури 1904-1941”, објављену у издању „Грађевинске 
књиге” 2007. године (Сл. 1).

У категорији телевизијске емисије, изложбе и 
мултимедијалне презентације награда “Ранко Радовић” 
додељена је изложби “Студија случаја: Београд. Театар - 
политика - град”, организованој у оквиру представљања 
Србије на Прашком квадријеналу 2007 - изложби 
посвећеној сценском дизајну, позоришној архитектури 
и технологији, а чији су аутори Радивоје Динуловић 
(национални кустос), Бранко Павић (аутор поставке) и 
Александар Бркић (продуцент) (Сл. 2). 

Коначно, пројектантски биро „М+”, одговорно лице арх. 
Драган Маринчић, награђен је у категорији најбољег 
реализованог архитектонског дела, за пословни објекат 
„Леви 9” (Лазе Телечког 28, Нови Сад) (СЛ. 3).
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У образложењу жирија награде у категорији критичко-
теоријских текстова о архитектури, који је радио у 
саставу: проф. др Ирина Суботић (председница), проф. др 
Јерко Денегри, проф. др Сретен Вујовић, Милан Влајчић 
и Феликс Пашић - наводи се да је књига др Александра 
Игњатовића плод „темељног истраживања и критичког 
промишљања улоге архитектуре у процесу стварања 
идеологија и грађења представа о националном 
идентитету. По теоријском фокусу и методолошким 
новинама које излазе ван уобичајених граница 
дисциплине историје и теорије архитектуре и уметности, 
овај рад представља штиво од изузетног значаја, будући 
да нуди правац ревитализације и осавремењивања ове 
научне дисциплине у домаћој средини.”

Изложба “Студија случаја: Београд. Театар - политика - 
град” представља комплексан интердисциплинарни рад, 
креативан и окренут широкој публици, али очуваног 
стручног интегритета. Жири за доделу награде “Ранко 
Радовић”, у категорији мултимедијалне презентације 
радио је у саставу: Данијела Пурешевић (председница), 
доц. др Лидија Мереник, Александар Црквењаков, мр 
Бојан Тепавчевић, проф. Растко Ћирић. 

Конкурсни жири у категорији најбољег реализованог 
архитектонског дела, чиниле су архитекте Зорица 
Савичић(председница), проф. Бранислав Митровић, 
дописни члан САНУ, Јосиф Пиласановић, Лазар Кузманов 
и Александар Спајић.  Зграда “Леви 9” пројектног бироа 
„М+” издвојена је као вредан пример иновативног 
решења стандарда идентитета радних простора.

Дијана Милашиновић-Марић, историчар уметности

НАГРАДЕ ИЗ СРБИЈЕ
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УЧЕСНИЦИ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „РАНКО РАДОВИЋ” 2007.

Категорија 1 
Критичко - теоријски текстови о архитектури, урбаниз-
му и граду 

• Др Драгана Миловановић, СИМБОЛИЗАМ КАПИЈЕ, 
НИП ХИРАМ д.о.о., 2006. 

• Др Александра Ступар, EXPRESSING THE POWER OF 
TECHNOLOGY: URBAN CHALLENGE, GLOBAL FASHION 
OR IMPERATIVE OF SUSTAINABILITY? 
6. међународна конференција „Critical Issues in Science 
and Technology Studies”, Institute for Advanced Studies 
on Science, Technology and Society-ИАС/СТС, Грац, Аус-
трија 

• Др Мила Пуцар, БИОКЛИМАТСКА АРХИТЕКТУРА, 
ИАУС, 2006. 

• Мр арх. Александар Кековић, арх. Зоран Чемери-
кић, МОДЕРНА НИША 1920 – 1941, Друштво архитека-
та Ниша, едиција „Архитектура града”, 2006. 

• Доц. Зоран Ђукановић, Дарко Радовић, УРБОФИ-
ЛИЈА, Архитектонски факултет у Београду, 2007. 

• Донка Станчић, НОВИ САД ОД КУЋЕ ДО КУЋЕ, За-
вод за заштиту споменика културе града Новог Сада, 
2006. 

• Мр арх. Рифат Алихоџић, ОПЕРА У СИДНЕЈУ, ПЛИМА, 
Улцињ, 2007. 

• Александар Игњатовић, ЈУГОСЛОВЕНСТВО У АРХИ-
ТЕКТУРИ 1904–1941, Грађевинска књига а.д., 2007. 

• Милица Милетић Шербеџија, НОВИ ДИЗАЈН РАДНОГ 
МЕСТА, Грађевинска књига а.д., 2007. 

• Иван Виџен, КОСТА СТРАЈНИЋ: ДУБРОВНИК БЕЗ МАС-
КЕ И ПОЛЕМИКА С ВИНКОМ БРАЈЕВИЋЕМ О ЧУВАЊУ 
ДАЛМАТИНСКЕ АРХИТЕКТУРЕ, К-Р ЦЕНТАР, Хрватско 
рестаураторско друштво, 2007. 

• Владимир А. Милић, УРБАНИСТИЧкИ АСПЕКТИ СО-
ЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА, Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, 2006. 

• Зоран М. Јовановић, ИЗМЕЂУ КРИЗЕ КРИТЕРИЈУМА 
И НОВИХ ВИЗИЈА У САКРАЛНОМ ГРАДИТЕЉСТВУ СР-
ПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ НА ПРИМЕРУ КАПЕЛЕ НА 
БУБЊУ КОД НИША, Лесковачки зборник, 2007. 

• Мр Лазар Кесић, АРХИТЕКТУРА НА АМЕРИЧКИ НА-
ЧИН, часопис Архитектура, 2007. 

• Диа Ранковић Даниела, ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ИДЕ-
АЛНОГ ГРАДА У РЕНЕСАНСИ, студентски семинарски 
рад у оквиру предмета „Теорија и теоретичари“ 

• Михаела Митровић, два текста о архитектури: ДЕЦА 
РЕВОЛУЦИЈЕ ИЛИ ШТА МУЗЕЈ ЖЕЛИ ДА БУДЕ КАД ПО-
РАСТЕ, ВЕЗА ИЗМЕЂУ АРХИТЕКТУРЕ И МУЗИКЕ, часо-
пис ДаНС, 2006. 

• Др арх. Мирјана Лукић, Критичко-теоријски текстови 
о архитектури, 2007. 

• JУСТАТ, одговорно лице Александар Бркић, Публика-
ција ТЕАТАР - ПОЛИТИКА – ГРАД, издата поводом на-
ступа Србије на Прашком квадријеналу 2007. 

Категорија 2
Телевизијске емисије, изложбе, мултимедијалне презента-
ције 

• Диа Рената Јадрешин Милић, Циклус предавања под 
називом “Леон Батиста Алберти”, Мала сала Коларче-
ве задужбине, 2006. 

• Диа Ивица Млађеновић, Изложба ОСМИ БЕОГРАДС-
КИ МЕЂУНАРОДНИ ТРИЈЕНАЛЕ СВЕТСКЕ АРХИТЕКТУРЕ

• JУСТАТ/Центар за сценску уметност и технологију, 
предлагач (одговорно лице) Александар Бркић, Из-
ложба СРБИЈА НА ПРАШКОМ КВАДРИЈЕНАЛУ, нацио-
нални кустос - Радивоје Динуловић, аутор Нацињњо-
налне поставке - Бранко Павић, продуцент -  Алексан-
дар Бркић, 2007. 

• Милица Ракић, Инсталација ЗОВЕМ СЕ ЦРВЕНА, Про-
дајна галерија Београд, 2007. 

• Станко Костић, Изложба КУЋА ЈЕ НАША ВЕЛИКА СУШ-
ТИНА, САНУ, Галерија науке и технике, 2006. 

• Александра Дабижић, МОНОГРАФСКА  МУЛТИМЕ-
ДИЈАЛНА ЦД ПРЕЗЕНТАЦИЈА „СТАРО ЈЕЗГРО ЗЕМУНА”, 
Завод за заштиту споменика културе града Београда. 

Категорија 3 
Реализовано архитектонско дело 

• Диа  Зоран Абадић, Душан Миловановић, вајар, 
ОБЈЕКАТ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА, насеље Сретена 
Дудића, Ваљево, Србија, 2007. 

• Диа Алдерете Антониета, Ј.П. АЕРОДРОМИ ЦРНЕ 
ГОРЕ, НОВА ЗГРАДА ПУТНИЧКОГ ТЕРМИНАЛА НА 
АЕРОДРОМУ ПОДГОРИЦА, 2005/2006. 

• Диа Драган Маринчић; тим студија „М+” чине још 
диа Александра Маринчићи диа Андреа Тамаш, П РО 
Ј  Е К Т Н И  БИРО   М+, Пословни објекат ЛЕВИ 9, Лазе 
Телечког 28, Нови Сад. 

• Арх. Милош Антонијевић и пејз. арх. Александар Бо-
бић, Пројекат АМБИЈЕНТАЛНА СЦЕНА У СЕЛУ ТРИПКО-
ВА НА ПЛАНИНИ ЗЛАТИБОР, 2005-2007. 

• Диа Зоран Радојичић, Вила Т,  Б. Пивљанина, Београд 
• Марјан Ђулинац, Борислав Петровић, Иван Рашко-

вић, Александар Томић и Нада Јелић /група АГМ/, 
и Александар Костић, Управна зграда Комплекса на-
ционално референтних лабораторија за безбедност 
ланца исхране и Банке биљних гена Републике Ср-
бије, 2007. 
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На предлог проф. др Ozkana Suhe, председника 
европског региона UIA и дугогодишњег генералног 
секретара Ага Канове награде за архитектуру, 
београдски архитекта Ивица Млађеновић изабран 
је, једини из Србије, у статус Honorary Member новог 
елитног светског портала World Architecture Community 
у коме су сада само 63 имена светске архитектуре.

АРХИТЕКТА ИВИЦА МЛАЂЕНОВИЋ
ИЗАБРАН У СТАТУС HONORARY MEMBER НОВОГ ЕЛИТНОГ СВЕТСКОГ ПОРТАЛА 
WORLD ARCHITECTURE COMMUNITY

Архитекта Ивица Млађеновић, неуморни прегалац на 
пољу архитектуре у Србији, добио је у 2007. години још 
једно признање – одржао је предавање на научном скупу 
у Абу Дабију (11.12.2007), као један од 7 предавача из 
Европе.
Научни скуп се односио на грађење торњева. Архитекта 
Млађеновић је представио свој пројекат Зеленог торња. 
Прилажемо (уоквирени текст) основне податке о овом 
пројекту. 

Творац идеје и реализатор Београдског тријенала 
архитектуре Ивица Млађеновић је обавио све потребне 
припреме за Девети тријенале београдске архитектуре.
Уз финансијску подршку Скупштине града Београда и 
Општине Савски венац, Тријенале ће се одржати од 16. 
јуна до 7. јула 2009. године и представиће архитектонске 
пројекте из 28 земаља (детаљну информацију о Тријеналу 
смо објавили у прошлом, 24. броју АРХИТЕКТА, страна 
150).
Тријенале треба да отвори Masimiliano Fuksas из Италије, 
некадашњи директор Бијенала у Венецији и аутор 
пројекта Новог сајма у Милану (800.000 m2). 

арх. Хранислав Анђелковић

НАГРАДЕ ИЗ СРБИЈЕ

Зелени торањ, чије контуре подсећају на пагоду, 
могуће је изградити са и без пословног простора. 
Стамбени део заузима 20 спратова. Сваки  стан је 
двоетажни. У Зеленом торњу се налази 40 станова 
са површинама од 180 до 200m2. Практично, основа 
станова је  на површини од 9,5 x 9,5 m. до 10 x10m. 
Сваком стану припада врт од 90 до 100 m2. Висина 
врта је 5,70m. У сваком врту налази се базен 
површине од 15-18 m2. На 21. спрату торња налази се 
велика зимска башта величине 800 m2 коју користе 
сви житељи торња. Аутор препоручује градњу 
Зеленог торња са пословним троетажним блоком 
укупне површине око 3.000m2. 
Ивица Еко-Сити је урбани склоп са два Зелена торња 
и већ увеликом познатом структуром Кина Хабитат 
Еколоџи. Величина комплекса је 240x150m. Ту се у 5 
атријумских блокова налази120 станова, од 35 м2 до 
140 m2, просечне величине 70m2. У 4 угла комплекса 
налазе се 4 различита воћњака са по 2.500m2. 
Основна идеја Хабитат Еколоџија је: на равним 
крововима изнад другог спрата су зимске баште у 
којима житељи могу узгајати поврће, воће, цвеће, 
али држати покоју овцу, козу, зеца, перад. Могу имати 
и рибњак, узгајалиште печурки, итд... У “кулама” су 
амбари за смештај сопствене производње.
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Сићевачка клисура је још једно, мало спомињано, стециште монашких заједница, коју није претерано 

назвати „мала Света гора“, у чијем природном изобиљу налазе уточиште монаси. Као најречитији доказ 

њихове делатности је једина у целости очувана манастирска црква Св. Богородице.

МАНАСТИР СВ. БОГОРОДИЦЕ У СИЋЕВАЧКОЈ КЛИСУРИ

Предање каже да је на десној обали Нишаве постојао 
манастир Ваведења Св. Богородице који су Турци 
порушили. Од преосталог материјала подигнута је, нешто 
пре 1644. године, када је осликана, садашња манастирска 
црква Св. Богородице, убрзо опет  опустошена од Турака. 
Манастир је био пуст све до 1875. године када је црква 
обновљена, а нешто доцније саграђен је и конак. Више 
среће није имала ни у Првом светском рату. Опљачкан и 
оскрнављен, манастир Св. Богородице је обновљен током 
1921. године. Од 1981. до 1986. године конзерваторско-
рестаураторске радове на цркви Богородице сићевачке 
обавио је Завод за заштиту споменика културе, док је 
нови конак саграђен по угледу на стари.

АРХИТЕКТУРА

Црква сићевачког манастира је скромна једнобродна 
грађевина са полукружном апсидом на источној и 
истовременом, некад отвореном припратом, на западној 
страни. Засведена је полуобличастим сводом који 
је положен на бочне прислоњене лукове ослоњене 
на пиластре. У подстрешју, осим на западној страни, 
простиру се два реда “на зуб” постављених опека. Зидана 
је од ломљеног и притесаног камена уз местимичну 
употребу опеке. Спољне површине зидних платана 

биле су прекривене малтером прожетим ситно туцаном  
опеком, чиме се добила блага црвена нијанса, а 
неравнине, настале зидањем, изравнате.
У припрату се улази са западне стране кроз трем који 
чине три једноставне аркаде на зиданим ступцима. 
Ово је једини пример отвореног трема у овом времену 
на нашим просторима, који се чешће среће на грчким 
острвима. Троаркадни систем на западној фасади цркaва 
препознат је у науци као касновизантијски. Ова особеност 
обезбедила је Богородичиној цркви место у историји 
византијске и српске архитекуре.
Сићевачку цркву Св. Богородице градили су локални 
мајстори којима није било непознато архитектонско 
наслеђе Понишавља. Пажњу заслужује, поред 
складних размера њене основе, олтарска апсида 
скученог унутрашњег простора, али складна и 
сразмерних пропорција са осталим делом грађевине. 
Овакав унутрашњи простор апсиде приближава 
је мањим гробљанским црквама, које су нешто 
више распрострањене у источним деловима Пећке 
патријаршије. На то упућује и мали простор између 
часне трпезе и лука апсиде, где се, на првом месту, могла 
вршити молитва за упокојене. Сазнање да је саграђена на 
простору старије некрополе, указује на њен гробљански 
карактер.

М. Валтровић, Д. Милутиновић, 
акварел из 1878.год.
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Архитектура Богородичине цркве остала би непримећена 
у стручним круговима да се дуж њених унутрашњих 
страна бочних зидова не налазе, у овом раздобљу ретки, 
прислоњени лукови. Из конструктивних разлога на 
бочним ојачавајућим луковима ослоњеним на чeтвртасте 
пиластре, лежи подужни полуобличасти свод. Дуж 
северног и јужног зида нартекса постоји по један, а 
дуж наоса по два пара прислоњених лукова. Изложено 
представља посебно обележје цркве и обезбеђује 
јој завидно место у историји српске архитектуре. 
Истовремене грађевине оваквог архитектонског склопа, 
најчешће имају по три прислоњена лука на подужним 
зидовима, тако да се образују три асиметрична травеја, 
од којих је средњи по правилу шири. Овај асиметрични 
ритам травеја у науци је узет као основа за тврдњу 
да су црквама овог типа, насталим од XV до XVII века 
на подручју старе Херцеговине, послужиле као узор 
једнобродне куполне цркве XI и XII века распрострањене 
на српском приморју, а пореклом су из Византије. 

Постојање грађевине са прислоњеним луковима у 
околини Ниша, може се објаснити угледањем на оближње 
византијске грађевине: Латинску цркву у Горњем 
Матејевцу и њену близнакињу, цркву Св. Јована у селу 

Орљане, које припадају знаменитој скупини једнобродних 
куполних цркава из XI и XII века пореклом из Византије. 
Најближа, стара Латинска црква могла је послужити, 
слично онима на приморју, као узор градитељима цркве 
сићевачког манастира, чији унутрашњи склоп открива 
далеко сећање на ову византијску грађевину.

Градитељи сићевачког храма, као истовремени неимари 
из Херцеговине, за далеки узор имали су једнобродну 
куполну цркву. Иста идеја, у истом времену, водила је 
руке градитеља како у Херцеговини и Босни, тако и у 
централним деловима Балкана, са циљем да се сачува 
и продужи средњовековна архитектонска традиција. 
Локални градитељи цркве сићевачког манастира имали 
су пред очима архитектонске облике најближих славних 
средњовековних споменика - Латинску цркву у Горњем 
Матејевцу и цркву Св. Јована у Орљану. Свођењем њених 
облика, као и већина оновремених мајстора, дошли су до 
најједноставнијег решења које у себи још увек садржи 
византијску традицију и препознатљиво сећање на 
најближу цркву на коју су се угледали. Тој сврси послужио 
је и црвенкасти тон малтера којим је била омалтерисана, 
нудећи утисак који су пружале византијске грађевине у 
целости изидане од опеке.

ИСТОРИОГРАФИЈА

Изглед цркве са североистока

Основа

Основе Латинске цркве у Матејевцу и цркве Св. Јована у 
Орљану, XI-XII век
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ЗИДНО СЛИКАРСТВО 

Унутрашњост храма прекривена је фреско декорацијом. 
Зидне површине наоса и источни зид припрате, 
једновремене су са ктиторским натписом из 1644. године. 
Остала зидна платна припрате осликана су крајем XIX 
столећа.
На источном зиду је Поклоњење Христу Агнецу и 
Причешће апостола, а у конхи апсиде Богородица Оранта. 
У првој зони наоса су стојеће фигуре архијереја и светих 
ратника, док се изнад ређају сцене из Великих празника. 
На западном зиду, св. Саву и Симеона, св. Константина 
и Јелене, заједно са неуобичајеном представом св. 
Андроника, надвисује слободан низ светих жена. Изнад 
су три сцене посвећене св. Богородици: Рођење св. 
Богородице, Успење и, ретко приказивана, Богородица 
- Извор живота. Сводне површине резервисане су 
за допојасне представе пророка, персонификације 
јеванђелиста и три Христова лика: Старац Данима, 
Пантократор и Емануел.
Фреско декорација Сићева ослања се на достигнућа XIV 
века у Србији, уз јаке сликарске везе са поствизантијским 
делима из свог балканског окружења. На тај начин 
се уклапа у заједничку концепцију и јединство стила 
поробљених балканских народа. Пад квалитета уз 
смањену креативну енергију уметника, после патријарха 
Пајсија, обележиће период нашег поствизантијског 

сликарства, у чијем процесу сићевачки живопис има 
своје место.
Пред крај XIX века изнова је осликана припрата 
цркве. Зидови су прекривени одабраниим сценама из 
Богородичиног Акатиста. Овај поетски текст изузетне 
лепоте настао је у знак захвалности Богородици која је 
заштитила Цариград од опсаде. 
Елементи академизма у овом живопису успостављају везу 
између одлазећег зографског сликарства и наступајућег 
романтизма и реализма оличеног у делима Ђорђа 
Крстића за иконостас нишке Саборне цркве. Живопис 
припрате треба посматрати као још једну степеницу на 
путу ка европеизацији сликарства на овим просторима, 
којим су наговештене промене у црквеном сликарству 
Ниша.
Архитектонски облици Богородичине цркве умногоме 
доприносе потпунијем сагледавању развоја српске 
архитектуре у време турске окупације. Она је једина у 
целости сачувана црква из XVII века са подручја града 
Ниша, која нам открива духовна стремљења и уметничка 
достигнућа оновремених житеља ове области. Као 
речито сведочанство о развоју архитектонских облика и 
континуитету српског градитељства морамо је сачувати 
за будућа поколења.

Миша Ракоција, 
историчар уметности

Подужни пресек
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Св. Константин, Јелена и Андроник

Богородица живоносни источник

Исус Христос, Старац Данима
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
ПРОИЗВОДНОГ 
ПРОГРАМА
КОМПАНИЈЕ „ТРИМО” И 
„ТРИМО ИНЖЕЊЕРИНГ”
05. 10. 2007.

У Галерији Друштва архитеката Ниша, одржана је још 
једна у низу планираних презентација.
Овај пут заинтересоване Нишлије, пословни партнери, 
студенти били су у прилици да се упознају са светским 
лидером у производњи фасадних и кровних панела. 
Компанија  „ТРИМО” д.д. са својом 45 година дугом 
традицијом и присуством свог производног програма 
у више од 50 земаља, заједно са својом ћерком фирмом 
„ТРИМО ИНЖЕЊЕРИНГ” д.о.о из Београда, презентовала је 
своја достигнућа из области: кровних система Тримотерн, 
СНВ, СРВ, фасадних система Тримотерн, ТримоРастер-
модуларних фасада. Презентовани су и нови производи 
Тримо фамилије МултиВарио, иредесцентне боје као и 
референтни објекти које је компанија Тримо изградила у 
протеклом периоду.

арх. Ана Мирић
арх. Драган  Челебић

АРХИТЕКТУРА 
ВОЛГОГРАДА
Предавање
арх. Зорана Чемерикића

Нишки архитекта, г-дин Зоран Чемерикић, који тренутно 
ради у Русији, одржао је предавање у просторији галерије 
Друштва архитеката на тему „Архитектура Волгограда“.
Путем слајдова, јако интересантни подаци историјског 
карактера развоја града допуњавали су општу слику још 
интересантније архитектуре. „Све фотографије које су 
приказане настале су спонтано, у првом маху са циљем 
да нешто напишем о употреби опеке у декоративном, а 
не само у конструктивном смислу” - објаснио је предавач. 
Присутни су имали прилике да погледају невероватну 
разноликост мотива и маштовитост којом су стари 
неимари изводили пластику фасада.

арх. Ана Мирић
арх. Драган  Челебић
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У оквиру манифестације Дани архитектуре и у сарадњи 
са Грађевинско-архитектонским факултетом у Нишу, 
приређена је изложба студентских радова на тему „Кућа 
на селу”.
Одабрани студентски радови из предмета Пројектовање 
привредних зграда приказани су на паноима, а најбољи 
радови награђени су од стране комисије. Изложба је била 
више него посећена, а наше будуће колеге показале су са 
колико маштовитости и ентузијазма су пришли решавању 
традиционалне архитектуре.

арх. Ана Мирић
арх. Драган  Челебић

ИЗЛОЖБА СТУДЕНТСКИХ РАДОВА „КУЋА НА СЕЛУ”
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ПРОИЗВОДНОГ 
ПРОГРАМА КОМПАНИЈЕ
„ЕЛМАТ”
20. 11. 2007.

Компанија „ЕЛМАТ” из Београда одржала је стручну 
презентацију са темом: „Примена савремених технологија 
у унутрашњем и спољашњем осветљењу”. 
Ова реномирана фирма представила се гостима својим 
производима, услугама као и референтним објектима на 
којима je радилa у досадашњем периоду. Презентовани 
су: светлосни системи са оптичким кабловима, 
мирор-системи, варијабилна светиљка, eldacon и ХDP 
технологија. Поред представника пројектних бироа 
из Ниша и околине, презентацији су присуствовали и 
студенти нишког Грађевинско-архитектонског факултета. 
Више од 50 гостију је присуствовало презентацији и свим 
присутнимa је уручен комплет промо-материјала фирме 
„Елмат”.

арх. Ана Мирић
арх. Драган  Челебић

ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ПРОИЗВОДНОГ 
ПРОГРАМА КОМПАНИЈЕ 
“SCHIEDEL ”
12. 03. 2008.

Компанија  “SCHIEDEL” димњачки системи д.о.о. Београд, 
организовала је у простору Галерије Друштва архитеката  
Ниша “Schiedel Техничку Академију” и презентацију 
свог производног програма из области савремених 
димњачких и вентилационих система (типа 
Advance и Avera )..
Присутни гости и званице могли су да се ближе упознају 
са светски познатом компаниjом за развој, производњу, 
уградњу димњачких система и система за проветравање. 
Такође, био је представљен и део продајног програма 
димњачких система најновије генерације који је намењен 
тржишту Србије.

арх. Ана Мирић
арх. Драган  Челебић
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МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ
19. марта 2008. потписан споразум са ЛЕДИБ-ом

У Галерији Друштва архитеката, 19. марта 2008. потписам 
је Меморандум о разумевању између данског програма за 
локални економски развој на Балкану (The Local Economic 
Development in the Balkans - LEDIB) и Савеза инжењерско-
техничких организација – Ниш. Меморандум су потписали 
испред Ledib-а Carsten Lund, координатор програма и 
Finn Clausen Krogh, међународни координатор за развој 
МСП, а  испред СИТОН-а Миомир Живковић, председник 
Управног одбора и Зоран Златковић, члан Управног 
одбора.
Дански програм (LEDIB) планира сарадњу у Нишавском 
округу до 2012. године.
Прве конкретне реализације на основу потписаног 
Меморандума се односе на изложбу радова студената 
архитектуре и издавање часописа Архитект.

арх. Ана Мирић
арх. Драган Челебић
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Конкурс су расписали „Инвеј“ д.о.о., Београд и Друштво архитеката Београда. Конкурс је расписан 17.11.2007. 

са роком предаје до 24.01.2008. године. 

Жири конкурса: Проф. Василије Милуновић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда, 

председник Жирија, и чланови: Горан Војводић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката 

Београда, Предраг Ранковић, представник инвеститора, Јасмина Радојковић, дипл.инж.арх., представник 

инвеститора, Лазар Филиповић, дипл.инж.грађ., представник инвеститора, радио је на прегледу и оцени 

радова од 25.01. до 13.02.2008. године.

ОПШТИ ЈАВНИ АНОНИМНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ 
ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ РЕШЕЊА ПОСЛОВНОГ 
ОБЈЕКТА У БЛОКУ 11/A НА НОВОМ БЕОГРАДУ
ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА

На првој пленарној седници, одржаној 25.01.2008. 
године, секретар Жирија је поднео извештај о приспелим 
радовима у коме је изнео да је до расписом предвиђеног 
рока примљен у просторијама Друштва архитеката 
Београда 31 рад.
Потом су радови отворени, шифрирани радном шифром 
од 01 до 31, сваки прилог парафиран и записнички 
констатован. Затим је дато упутство известиоцима за 
њихов рад и припрему извештаја за наредну седницу 
Жирија.
На седници Жирија, одржаној 30.01.2008. године, 
поднет је извештај известилаца (извештај је у писаној 
форми подељен члановима Жирија) у коме је изнето 
да су сви радови испунили услове конкурса, како је 
дато у пропозицијама, после чега је Жири приступио 
прегледу радова, а затим после детаљне анализе за даље 

разматрање издвојио радове: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30 и 31, а 
елиминисао радове: 07, 17, 18, 19, 20, 21, 23 и 26.
На следећој пленарној седници Жири је наставио преглед 
радова који су издвојени на претходном заседању и потом 
елиминисао радове 08, 15, 29 и 30, а за даље разматрање 
издвојио радове: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 22, 24, 25, 27, 28 и 31.
На четвртој седници, одржаној 04.02.2008. године, Жири је 
после исцрпног разматрања радова у ужи избор издвојио 
следеће радове: 02, 05, 11, 14, 25, 27, 28 и 31, а елиминисао 
радове: 01, 03, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 22 и 24.
На пленарној седници, одржаној 11.02.2008. године, 
Жири је детаљно разматрао радове из ужег избора и 
после исцрпне анализе сваког рада као и међусобног 
упоређивања, за награде и откупе једногласно издвојио 
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радове: 02, 05, 11, 14, 25 и 27.
На завршној седници, у пуном саставу, одржаној 
13.02.2008. године, Жири је једногласно одлучио: 
- да се Прва награда не додели;
- да се Друга повишена награда у износу од 470.000,00 
динара додели раду са радном шифром „05“;
- да се две једнаковредне треће награде у износу од по 
265.000,00 динара доделе радовима са радним шифрама: 
„11“ и „14“;
- да се три једнаковредна откупа у износу од по 
120.000,00 динара доделе радовима са радним шифрама 
„02“, „25“ и „27“.
После овако донетих одлука Жири је отворио ауторске 
коверте па је констатовано: 
- да је добитник ДРУГЕ ПОВИШЕНЕ НАГРАДЕ ауторска 
шифра „48482“ (радна шифра 05);
аутори: Бранислав Митровић, дипл.инж.арх. – вођа тима 
Александра Шпијуновић, дипл.инж.арх., Игор Пантић, 
b.arch., Петар Бојовић, b.arch Пројектанти: Анђелка 
Ћировић, b.arch., Драгана Граховац, b.arch., Драгана 
Јеремић, дипл.инж.арх., Јелена Кузмановић, b.arch., 
Јелена Перовић, дипл.инж.арх., Огњен Крашна, b.arch. 
(Сл. 1); 
- да су добитници ДВЕ ЈЕДНАКОВРЕДНЕ ТРЕЋЕ 

НАГРАДЕ:
• ауторска шифра „24108“ (радна шифра 11);
аутори: Дуња Димитријевић, дипл.инж.арх., Зоран 
Матковић, дипл.инж.арх. Стручни консултант: Марина 
Димитријевић, дипл.инж.арх. 3Д модел: Никола 
Банковић, дипл.инж.арх. (Сл. 2);
• ауторска шифра „57238“ (радна шифра 14);аутори: 
Игор Чубра, дипл.инж.арх., Јелена Чубра, дипл.инж.арх. 
(СЛ. 3);
- да су добитници ТРИ ЈЕДНАКОВРЕДНА ОТКУПА:
• ауторска шифра „77777“ (радна шифра 02);
аутори: Вања Петровић, дипл.инж.арх. Милана 
Радановић, дипл.инж.арх. пројектант: Горан Петровић, 
дипл.инж.арх. сарадници: Бранка Партало, дипл.инж.арх., 
Радован Радановић, апс.арх. (Сл. 4)
• ауторска шифра „56252“ (радна шифра 25);
аутори: Студио Линије Ана Граовац, дипл.инж.арх., Дејан 
Јокић, дипл.инж.арх., Ненад Петковић, студ.арх., Ђорђе 
Тешић, студ.арх. (Сл. 5) 
• ауторска шифра „76075“ (радна шифра 27);
аутори: Тороман Бојан, апс.арх., Мирјана Узелац-
Филипендин, апс.арх.консултант: Томислав Милошевић, 
дипл.инж.арх. Биро за архитектуру „DCI“, Београд (СЛ. 6).

Друга повишена награда - шифра 
48482
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Коментар Жирија:

ПОВИШЕНА ДРУГА НАГРАДА

ауторска шифра „48482“ (радна шифра 05) (Сл. 1)
У предложеном раду посебна пажња је посвећена 
обликовном аспекту, који је савремен, успоставља дијалог 
са окружењем и уноси нову просторну динамику. 
Диспозицијом два кубуса над једним базисом омогућена 
је добра организација простора. 
решење са свим елементима оригиналности употпуњују 
добра организација и диспозиција садржаја и 
комуникација, што омогућава постизање велике 
флексибилности захваљујући рационалном приступу у 
избору конструкције. 
главни улаз је одговарајуће позициониран јер логички и 
функционално дистрибуира кориснике према одређеним 
садржајима. 
Веома специфичан приступ у третману решавања угла 
успостављањем и позиционирањем три основна корпуса 
целовите архитектонске композиције. 

ЈЕДНАКОВРЕДНА ТРЕЋА НАГРАДА

ауторска шифра „24108“ (радна шифра 11) (Сл. 2)
Доследно спроведен концепт по свим нивоима. Тема 
фасаде као опне је прихватљива. Решење главног 
улаза је добро позиционирано, али не постиже 

потребни карактер. Презентовани начин организације 
простора, сведен и прочишћен, доприноси израженој 
рационалности објекта. Пословни и апартмански део 
су добро решени, док трговачки простор делује круто и 
недовољно флексибилно. 

ЈЕДНАКОВРЕДНА ТРЕЋА НАГРАДА

ауторска шифра „57238“ (радна шифра 14) (Сл. 3)
Коректно одабрани елементи материјализације 
у употреби конкуришу једни другима и умањују 
оригиналност. Предложена дистрибуција садржаја пружа 
одређени ниво флексибилности простора. Решење 
пословних простора и апартмана задовољава потребе 
будућих корисника и поновљена матрица на нижим 
етажама ствара могућност да се трговачки простори 
организују на више начина. у финкционалном смислу 
је дискутабилно позиционирање главне вертикалне 
комуникације, као и оријентисаност и број улаза. 

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

ауторска шифра „77777“ (радна шифра 02) (Сл. 4)
Рад се одликује иновативним приступом у решавању 
локације; компактност блока је „разбијена“ на три тракта. 
Запажена доза оригиналности и интригантности, довела 
је истовремено до одсуства потребне рационалности. 
ово је резултирало претераним бројем вертикалних 
језгара, непостојањем веза између истородних садржаја 

Једнаковредна трећа награда - шифра 24108 Једнаковредна трећа награда - шифра 57238
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и предимензионисаним просторима за пословно 
становање. 

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

ауторска шифра „56252“ (радна шифра 25) (Сл. 5) 
Концепт аутономне и сведене кубичне форме афирмише 
идеју и омогућава тражену организацију садржаја и 
могућедодатне измене према захтевима корисника. Добра 
унутрашња организација простора и позиционирање 
језгара пружа потпуну флексибилност трговачког и 
пословног дела. Примена атријума за просветљавање и 
вентилацију садржаја је дискутабилна. Предложена кафе-
тераса више употпуњује композицију у ликовном него у 
функционалном смислу. 

ЈЕДНАКОВРЕДАН ОТКУП

ауторска шифра „76075“ (радна шифра 27) (Сл. 6)
Решење одише „једноставношћу“ у организацији склопа и 
складном волуметријом. Раздвајањем два основна кубуса 
објекта формиран је добро димензионисани улазни 
део, који даје задовољавајући квалитет трговачким 
садржајима. Пословни трактови и апартмански 
део рационално су решени. Предложено решење 
надстрешнице над улазом у нескладу је са постигнутим 
архитектонским изразом, као и решење приступног 
платоа на углу према улици Трешњиног цвета.

приредио арх. Хранислав Анђелковић

КОНКУРСИ ИЗ СРБИЈЕ

Једнаковредни откуп - шифра 77777 Једнаковредни откуп - шифра 56252

Једнаковредни откуп - шифра 76075
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Академија архитектуре Србије, у сарадњи са фирмом „Агео” д.о.о. расписала је 16.11.2007. године јавни 

регионални конкурс за анкетно-идејно архитектонско решење „100 хотела широм Србије”. Идеја-водиља 

конкурса јесте афирмација туристичких потенцијала Србије кроз налажење већег броја типолошки 

разноврсних решења хотела од 10 до 50 двокреветних соба за разне географске делове Србије.

Резултати конкурса су објављени 31. јануара 2008. године.

КОНКУРС „АГЕО” Д.О.О.
И ААС „100 ХОТЕЛА ШИРОМ СРБИЈЕ”

ПРВА НАГРАДА (160 000.00 динара)
Рад са ауторском шифром „30202“ (Сл. 1)
Ауторски тим: 
Илија Јефтић, дипл. инж. арх.
Светлана Саболовић, дипл. инж. арх.
Марко Каћански, дипл. редитељ

ДРУГА НАГРАДА (120 000.00 динара)
Рад са ауторском шифром „92748“ (Сл. 2)
Ауторски тим: 
Марија Гардић Лазић, дипл. инж. арх.
Урош Лазић, дипл. инж. арх.

ТРЕЋА НАГРАДА (80 000.00 динара)
Рад са ауторском шифром „11010“ (Сл. 3)
Ауторски тим: 
Вера Лукић, дипл. инж. арх.
Јелена Дуловић, апсолвент арх.
Предраг Билинац, апсолвент арх.

ТРИ ЈЕДНАКО ВРЕДНЕ НАГРАДЕ (по 40 000.00 динара)
Рад са ауторском шифром „53101“ (Сл. 4)
Ауторски тим: 
Александар Михаиловић, дипл. инж. арх.
Иван Ћирић, апсолвент арх.
Филип Каначки, студент арх.
Рад са ауторском шифром „37462“ (Сл. 5)
Ауторски тим: 
Александра Раонић, дипл. инж. арх. 
Јасмина Дракуловић, апсолвент арх.
Марија Ђуровић, апсолвент арх.
Милош Раонић, дипл.инж. арх.
Рад са ауторском шифром „20008/9“ (Сл. 6)
Ауторски тим: 
Бојан Стојановић, дипл. инж. арх.
Младен Стојановић

Академија Архитектуре Србије http://www.aas.org.yu/

приредио арх. Хранислав Анђелковић

 Слика 1
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 Слика 2

 Слика 3

 Слика 4

 Слика 5

 Слика 6
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„Interieur 08“ - Интернационални конкурс ентеријера
„Interieur 08“ је бијенални конкурс за креативност у пројектовању ентеријера, 
који организује Ентеријер фондација  из Кортријка (Белгија). Базирана на три 
тематске целине, фокусира се на функционалне, креативне и применљиве 
прототипове. Сви послати радови биће изложени на 21. Бијеналу ентеријера, 
где ће их видети и потенцијални произвођачи, професионални посетиоци и 
остала публика. 
Рок за регистацију: 15. јул  2008. 
http://www.interieur.be/

Годишњи Конкурс небодера је постао важна архитектонска награда. За 
2009. годину „eVolo“ позива архитекте, инжењере и дизајнере да наставе са 
свежим и концептуалним истаживањима. Небодери ничу у брзонапредујућим 
срединама без пажљивог размишљања о урбаној целини, ефекту на околину, 
квалитету живота. Конкурс 2009. позива иновативне пројекте за 21. век који 
узимају у обзир историјски и социјални контекст, постојећу урбанистичку 
целину и околину.
Рок за регистацију: 12. Јануар 2009.
http://www.evolo-arch.com/

Фондација Romualdo Del Bianco позива на пету едицију интернационалног  
такмичења отвореног за дипломце архитектуре, грађевине, урбанизма, 
конзервације и рестаурације, дизајна. 
www.florence-expo.com.

Unex Trade LTD позива младе архитекте ентузијасте да помогну у 
пројектовању нове пословне зграде. Награда је 5000 еура и победник може 
заиста учествовати у извођењу. Фирма се налази у Софији (Бугарска).   
Рок за регистацију: 30. септембар 2009.
www.unextrade.com

Хрватска асоцијација архитеката позива све архитекте, пејзажне архитекте, 
урбанисте, уметнике, на конкурс за добијање најбољег концептуалног 
урбанистичког и архитектонског решења за Капитол. 
Рок за регистацију: 01. јул 2008.
www.uha.hr/competition
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Јануара месеца, у оквиру прославе дана Светог Саве, Крушевљани су три године заредом имали прилике 

да виде радове и да упознају њихове ауторе на изложби која је окарактерисана као јединствена тог типа 

у Србији. Радове су излагали студенти архитектуре са свих архитектонских факултета у Србији.

ЈОШ ЈЕДНА ИЗЛОЖБА РАДОВА
СТУДЕНАТА АРХИТЕКТУРЕ
У Крушевцу одржана Трећа изложба студентских и дипломских радова 
студената архитектуре са подручја Oпштине Крушевац

Радови су могли да буду студентски, настали по било ком 
„пројектном задатку” или дипломски завршни радови, 
али је услов био да су то студенти са територије Општине 
Крушевац.
Иницијатор и организатор изложбе, главни архитекта 
Општине Крушевац Звонко Марковић, је као основни 
циљ поставио представљање „младих снага” свом родном 
граду, могућност да сви грађани упознају рад, начин 
размишљања и све оно што својим радом носе они који 
ће у блиској будућности „стварати нову урбану слику 
Крушевца”. Истовремено, садашњи студенти су добили 
поруку да их је неко препознао, озбиљно схватио и да 
чини прве кораке у стварању услова да они остану и раде 
у свом родном граду. 
Ове године на изложби је учествовало 27 аутора са преко 
35 радова.
Трећа узастопна изложба од 25.01. до 10.02. 2008. године, 
била је изузетно посећена и врло снажно је скренула 
пажњу на ову тему, на ову читаву област. Додатно су 
значају овог догађаја допринели и уважени  гости:
- проф. др Владимир Мако, арх., декан Архитектонског 
факултета, Београд

- проф. др Зоран Лазовић, арх., Архитектонски факултет, 
Београд
- проф. др Владан Ђокић, арх., Архитектонски факултет, 
Београд
- доц. мр Иван Рашковић, арх., Архитектонски факултет, 
Београд
- проф. мр Миомир Васов , арх., Грађевинско-
архитектонски факултет, Ниш
- проф. мр Александар Милојковић, арх., Грађевинско-
архитектонски факултет, Ниш.
Пет уважених професора је уједно чинило и жири ове 
изложбе, и они су, нимало лако, одабрали најбоље међу 
изложеним радовима и то у две категорије.

А/ дипломски радови : 
 - прва награда, аутор: Ана Рамић;
 - друга награда, аутор: Дарко Смиљковић.

Б/ студенски радови : 
 - прва награда, аутор: Наташа Јанковић;
 - друга награда , аутор: Марија Ранчић.

ИЗЛОЖБЕ
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Квалитет приспелих радова је био заиста изузетан, па је 
жири одлучио да истакне још четири,  кроз  категорију 
“запажени радови”:
 - дипломски, аутори: Јелена Митровић и Душан Гајић 
и
 - студентски, аутори: Александра Јовановић и Марко 
Урошевић.
Сви наведени радови, како је истакао представник 
жирија, садрже висок степен креативности, засноване 
на дубоко промишљеној идеји, убедљиво графички 
презентовани а нису далеко и од реалности извођења. 
Ово је заиста диван пример једног широког избора 
“постављених задатака” и добрих одговора на њих.
Сви учесници су, у знак захвалности за уложени труд, 
понели посебно припремљене захвалнице и књигу 
“Модерна Ниша 1920 -1941” које је као спонзор 
обезбедила ИК  Србије.
Сви награђени су за признање добили плакете и комплет 
вредних књига из области архитектуре које је поклонио 
Архитектонски факултет из Београда. 

Све у свему, на отварању - једно дивно вече, вече које ће 
многима остати у дубоком сећању, а свим посетиоцима 
током трајања изложбе скренути пажњу на ову тему и 
навести на нека размишљања.
Нека размишљања остају и за општинске челнике. Од маја 
месеца 2008. неће више бити функције Главни архитекта у 
општинама и градовима Србије. Поред свих активности, 
иницијатива и идеја, за Главног архитекту Општине 
Крушевац,  од 2004. до 2008. године, ово је био један од 
највећих изазова и засигурно је успео. Грудва је почела 
да се котрља, или камен је бачен у воду? 
Трећа изложба студентских и дипломских радова 
студената архитектуре Општине Крушевац не сме бити 
последња. 

Ко год ово изговорио после маја 2008. године а нарочито 
јануара 2009. показаће да ово до сада није радио само 
један човек коме су студенти поверовали да је тако.

арх. Звонко Марковић,
Главни архитекта Општине Крушевац
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Острво Крф друго је по величини, а уједно и једно од најлепших од седам 

јонских острва са којима чини Крфску област Грчке. Оно је најсеверније острво 

Грчке, а због благе климе и велике влажности познато је по смарагдним увалама, 

бујној вегетацији, прелепим плажама, чисто кристалном мору и непрегледним 

брдима обраслим маслињацима. Због свега тога зову га још и “зелено острво”. 

Крф се убраја у најимућније регионе у Грчкој, има 125.000 становника, који се 

претежно баве туризмом и узгајањем маслина, смокава, поморанџи, лимуна и 

производњом вина. Главни град је Крф (Kerkyra), који лежи на источној обали 

острва ( Сл.1).

ОСТРВО КРФ

ИСТОРИЈА
Према грчкој митологији острво је добило име по кћери 
речног бога Асопа, нимфи Керкири, коју је отео Посејдон, 
а према историји грчки насељеници из Еритреје су у 
VIII веку п.н.е. основали први град на острву и назвали 
га Керкира. У току рата Римљана против илирске 
краљице Теуте, Крф постаје прва римска провинција у 
Грчкој 229.год. п.н.е. Касније прелази под византијску 
и потом под норманску власт. Од 1386. до 1797. њиме 
је владала Млетачка република. У периоду од XVI до 
XVIII века историја Крфа везана је за стална ратовања са 
Турском. Крф је званично проглашен за део Грчке 21. маја 
1864. год., а све до тада њиме је управљала британска 
администрација. За ово острво је везано и стварање 
једног дела српске историје. Крф је током I светског рата 
био седиште српске владе у прогонству, а 1917. год. ту  
је потписан “Крфски пакт” којим је закључено стварање 
Југославије.

ГРАД КРФ
Главни град острва је истоимени град Крф, који спада у 
најлепше градове Грчке.
Препун је зеленила, дивних тргова и добро сачуваних 
знаменитости разних освајача. Уске камене улице које се 
протежу између високих фасада венецијанске и енглеске 
архитектуре одишу топлином и враћају у прошлост. Утицај 
који су разне цивилизације имале на његову архитектуру 

управо чини овај град једним од најелегантнијих и 
најимпресивнијих у Грчкој. Зато поседује јединствени 
шарм и карактер који подсећа на градове попут Напуља 
и Венеције.
Крф је подељен на стари град и нови део. Ипак, сав његов 
дух и лепота смештени су у старом граду који је као такав 
прави представник традиције, културе и богате историје 
Грчке, док је нови део урбана средина, мање атрактивна, 
прилагођена савременом начину живота и свему што 
њега прати. Има сва обележја великог приморског 
града, потпуно организован, тако да задовољава све 
услове туризма. Крф је велика лука и често пристаниште 
познатих светских бродских компанија, а такође има и 
аеродром у центру града. 
Стари град Крф због аутентичности своје архитектуре, 
уских улица, оронулих фасада, недавно је добио заштиту 
UNESCO-a и биће наредних година враћен у некадашње 
стање (Сл. 2).
Најлепша шеталишта у граду су око трга Спијенада 
(Esplanada) који је један од највећих тргова Европе и 
уједно најважнији репер, симбол града. Овде можете 
шетати или седети у неком од бројних привлачних кафе-
барова који су, поред неких хотела, једини представници 
архитектуре новијег доба на Крфу. Рађени су у модерном 
стилу, сведених линија и актуелних боја, али се и поред 
тога готово органски уклапају са традиционалним 
фасадама из XVIII i XIX века.

ПУТОПИСИ

Слика 1 - Главни град Крф
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Потпуно уживање у кафи пружа седење испод лукова 
стамбеног грађевинског комплекса Листон (Liston) који 
је добио име по истоименој променади у Венецији. 
Изградња овог објекта почела је под Француском 
империјом и представља доказ француског присуства 
на Крфу. Ритмично понављање карактеристика на 
главној фасади, посебно елегантних аркада, приказује 
монументални концепт урбаног дизајна у пуној снази из 
Наполеоновог периода. Изградња овог објекта била је 
у рукама крфског војног инжењера Јоаниса Пармесана 
(Ioannis Parmesan). Сваки поглед на ово здање за 
тренутак нас врати у прошлост и наведе на размишљање 
о архитектури тог доба и о начину живота који је тада 
владао (Сл. 3 и 4).
На најсевернијем делу Спијенаде налази се палата Св. 
Михаила и Св. Ђорђа, једна од најелегантнијих зграда у 
Крфу (Сл. 5).
У дну улице Kаподистрија (Capodistria) налази се 
истоимена зграда кoja представља одличан пример 
неокласичне архитектуре. Саграђена је 1835.год. a 
пројектовао ју је архитекта Џон Кронис (John Chronis). 
Интересантно је да се баш у овој згради родио први 
председник Грчке. Овај архитекта је 1855. год. пројектовао 
и зграду Јонског парламента у истом стилу.
Улица Nickifora Theotoki привлачи пажњу јер је обложена 
исклесаним каменим плочама и оивичена високим 
зградама, а позната је и по чувеној Јонској банци која 
се одликује изузетном пропорционалношћу фасаде 
уоквиреном детаљима јонских пиластера. 

Слика 2 - Стари град Крф Слика 3 - Liston

Слика 4 - Испод лукова Листона
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Градска већница (Town Hall) је импозантна грађевина и 
права представница ренесансног венецијанског стила, 
рађена од грубо обрађеног камена (Сл. 6).
Можемо имати различите склоности и укусе, али лепота 
свих ових грађевина је нешто што нас, ма који афинитет 
имали, увек заустави, замисли, задиви...
Поред архитектуре јак утисак оставља и живост на 
улицама овог града. Крф је град који обара на први 
поглед, просто вас увлачи у себе, занесе вас шаренило, 
врева људи, брујање скутера, многобројне продавнице 
разноврсне понуде и већ следећег тренутка нешто 
купујете... Не пропустите да купите неке од разноврсних 
рукотворина од маслиновог дрвета или производе од 
кумквата који успева једино у Јапану и на Крфу. Тако ћете 
и ви постати део атмосфере која одише предивним духом 
карактреристичним за темпераментне и веселе Грке, 
познате чуваре своје традиције и културе.
Српска кућа која се такође налази у граду Крфу је музеј 
посвећен страдању српске војске током Албанске голготе. 
У њој се налази и почасни конзулат Србије. Музејска 
поставка садржи многобројне фотографије, документа и 
експонате којима се илуструје период I светског рата (Сл. 
7, 8, 9 и 10). 
Видо је острвце крај Крфа на коме се налазила болница 
за српске војнике током рата. Овде је сахрањено 3.000 
српских војника, а у мору око острва (Плава гробница) 
почива још око 20.000. На Виду можете видети маузолеј 
српских војника, а чаробна тишина на острву и приче које 
сте чули у Српској кући о храбрим српским војницима 

ПУТОПИСИ

Слика 5 - Палата Св. Михаила и Св. Ђорђа

Слика 6 - Градска већница

Слика 7 - Српска кућа

Слика 8 - Српска кућа
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навешће вас на дубоко размишљање. Маузолеј је рађен 
по пројекту архитекте Николе Краснова, а завршен је 
1938. године. На мермерним зидинама налазе се 1932 
касете са костима ратника који су били сахрањени на 27 
крфских гробаља, а чија су имена била позната (Сл. 11 и 
12). 
Храм Ахилеон (Axilleion) налази се на јужном делу острва, 
на 10 км од града Крфа. То је палата аустријске принцезе 
Елизабете рађена у неокласичном стилу. Око палате 
је предиван врт са статуом рањеног Ахила. За време I 
светског рата ова палата је претворена у француску војну 
болницу, а касније је прешла у грчко власништво. Ми смо 
били импресионирани лепотом и импозантношћу овог 
храма, па топло препоручујемо да украдете мало од свог 
одмора и посетите га (Сл. 13).

Поред богатства архитектуре и историјске културе коју 
нам Крф нуди у изобиљу, свако од нас овде првенствено 
дође на летовање. Права атракција овог острва су 
заправо његове разноврсне и многобројне плаже, па ако 
имате бар мало хедонистичког у себи ово је право место 
за вас.

Ево које плаже смо ми посетили и шта не смете да 
пропустите.
Глифада се налази на западном делу острва, па ако 
трагате за најбољим проводом на плажи у току дана, 
сигурно ће вас одушевити журке и спортови и натерати 
вас да се овде често враћате.

Слика 9 - Српска кућа Слика 10 - Српска кућа

Слика 12 - Спомен плоча

Слика 11 - Маузолеј
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Када кренете од Глифаде према југу наићи ћете на Агиос 
Стефанос и Агиос Гордис - простране, мирне, пешчане 
плаже.
Када сте већ на западном делу острва не пропустите 
да свратите и у Палеокастрицу. Недалеко од обале 
угледаћете стену звану Коловри која је по једној верзији 
легенде окамењени Одисејев бродић. На врху брда изнад 
Палеокастрице са видиковац-терасе, можете уживати у 
заносном погледу на три залива која чине ово место. 
Сидари је на најсевернијем делу острва. Овде су ветар и 
море исклесали прелепе стене које личе на статуе и међу 
њима је најатрактивнији „Канал љубави” за који легенда 
каже да ако се преплива са вољеном особом остаћете 
заједно до краја живота (Сл. 14).
Близу Сидарија налази се Sunset beach изузетна плажа 
нетакнуте природе где можете уживати у незаборавном 
заласку сунца (Сл. 15).

Многим туристима Крф је омиљена дестинација, јер 
поседује доста хотела и места за камповање. Главне 
туристичке струје у шпицу сезоне долазе из суседне 
Италије и наше земље. Крф је острво бескрајних 
природних лепота, песме и музике, уметничке 
инспирације, комбинација космополитског и 
традиционалног. Па када разишљате где ћете на море, а 
поред купања и сунчања бисте нешто и да обиђете као 
сваки заљубљеник у архитектуру и уметност, никако не 
пропустите ово чаробно острво.

апс.арх. Јелена Стојковић, апс.арх. Марија Марковић

ПУТОПИСИ

Слика 15 - Sunset beach

Слика 14 - Сидари „Канал љубави”Слика 13 - Храм Ахилеон
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ДРУГА КОНФЕРЕНЦИЈА ГЛАВНИХ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ
или
ОМАЖ ЈЕДНОЈ ДОБРОЈ ИДЕЈИ
Крушевац, 20.11.2007.

Део први /да је овај текст завршен 2007. године/.

Протекло је више од три године од када је у неким од 
општина и градова Србије именован главни архитекта (у 
даљем тексту ГА), као коришћење права датог Законом о 
локалној самоуправи, али пре свега као жеља за једним 
другачијим начином реализације урбаног развоја 
градова. У тих неколико година именовани носиоци 
ових функција учинили су изузетно пуно на међусобној 
сарадњи, а у оквиру ње и на афирмацији струке у целини. 
Учињен је и један посебан вид сарадње кроз оснивање 
Конференције главних архитеката градова и општина 
Србије, у Чачку 2006. год. Конференција је добила 
изузетну подршку учешћем готово свих именованих ГА, 
као и неких институција и струковних удружења.
Друга по реду Конференција ГА је одржана у Крушевцу 
20.11.2007. са циљем да, осим анализе једногодишњег 
рада, пружи допринос у редефинисању постојећих 
законских одредби.
Конференцији су присуствовали ГА из 11 градова и 
општина у Србији, Миодраг Ралевић, помоћник министра 
за инфраструктуру, мр Душан Минић, потпредседник 
Удружења урбаниста, Небојша Ранчић, представник 
УСАИД-а, Саша Анђелковић, заменик председника 
општине Крушевац и представници средстава јавног 
информисања.
Седници је председавао др Милош Радовановић, ГА 
општине Чачак.

У раду седнице учешће су узели сви присутни и свако је 
из угла сопственог искуства коментарисао досадашњи 
рад, али је имао предлоге и за будући рад.
Председник Конференције др Милош Радовановић, ГА 
општине Чачак, упознао је присутне са досадашњим 
активностима Конференције. Посебно је истакао да је 
уочена потреба да се Конференција активно укључи у 
поступак доношења нових Закона о локалној самоуправи, 
Закона о планирању и изградњи, као и општинских одлука 
које ће из њих произаћи, а које се односе на побољшање 
статуса и квалитетнији и ефикаснији рад главних 
архитектата. Председништво је сачинило предлоге за 
измену закона и упутило је свим члановима савета ради 
давања мишљења, примедби и сугестија и, након што су 
исте размотрене, сачинило је коначну верзију предлога.
Весна Просеница, ГА Града Новог Сада образложила 
је сачињене предлоге за дефинисање статуса главног 
архитекте у новим законским решењима, нагласивши да 
постојећи прописи не дефинишу статус главног архитекте 
на прави начин, да је улога и надлежност главног 
архитекте уопштена и да тренутно ангажовање главног 
архитекте зависи од проблема, способности и могућности 
које му даје локална самоуправа. Сматра да градски 
архитекта треба да буде институција која неће бити 
везана за мандат, нити за неку политичку опцију, да се 
бира конкурсом, а не на начин како је то сада предвиђено 
како не би био директно везан за градоначелника или 
политичку странку.
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Циљ друге Конференције је у ствари био да се документ 
са систематизованим предлозима о изменама законских 
решења из области рада главног архитекте и планирања 
и изградње, усвоји и упути надлежним министарствима 
као допринос унапређењу градског урбанизма и струке у 
целини.
Најважнији ставови Конференције ГА преточени у 
докуменат огледају се у следећем:
1. Уместо: „У општинској управи може се поставити 

главни архитекта општине”, да стоји: „У општини се 
поставља главни архитекта.” (без речи „може”).

2. Главни архитекта је највиши сарадник председника 
општине за област за коју је именован, па зато није 
у оквиру општинске управе, већ независно од ње и 
изнад ње.  

3. Главни архитекта се бира на најбољи начин и период 
који омогућава континуитет спровођења урбаног 
развоја града-општине, а рад главног архитекте се 
ослобађа зависности  од политичких околности и 
утицаја појединаца и група.

 (На овом месту треба прецизно и таксативно 
навести овлашћења главног архитекте као и начин 
спровођења истих, најбоље неком  врстом независног 
акта који би дефинисао све детаље: Правилник о 
уређењу надлежности главног архитекте).

4. Код мањих општина ГА може се поставити и са делом 
радног времена, или тако што би ГА веће општине 
за њих обављао исте послове у оквиру одређеног 

округа, а преко именованих сарадника у свакој од тих 
општина. 

 (Ово је потребно да би се омогућило мањим 
општинама да реше проблем именовања и избора ГА, 
делимичним ангажовањем квалитетнијих кадрова 
из већих центара округа. Суштина је у томе да би 
неколико мањих општина могло да се одлучи за истог 
вршиоца функције ГА, сагласно својим потребама и 
својим могућностима).

5. Главни архитекта има кабинет или канцеларију са 
кадровима који му помажу у раду. Структуру кадрова 
у кабинету или канцеларији регулисале би општине  
својим одлукама на предлог Главног архитекте. 

 (Кабинет ГА код општина средње величине треба 
да има најмање једног сарадника архитектонске 
струке и једног правника или инспектора. Кабинети 
већих општина, а посебно градова (Ниш, Нови Сад, 
Крагујевац) треба да имају структуру од 4 - 5 чланова 
а Београд можда и више).

6. Главни архитекта и запослени у његовом кабинету 
примају надокнаду за свој рад дефинисану 
подзаконским актом на нивоу Републике.

 (Пошто се за главног архитекту Законом тражи лице 
које је истакнути стручњак из своје области, а које се 
за време обављања функције не сме професионално 
бавити струком (осим у оквиру своје дужности), 
тешко је ангажовати таквог стручњака за неадекватну 
зараду).

АКТУЕЛНОСТИ
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7. Главни архитекта учествује у планирању буџета 
општине.

8. Главни архитекта усмерава финансијска средства из 
посебне позиције буџета, опредељене за активности 
на уређењу града или насеља, као што су уређење за 
град значајних фасада, тргова, заштићених објеката, 
изградња споменика и фонтана и израду  посебних 
студија и пројеката.

Такође главни архитекта треба да:
а/ учествује у успостављању концепције при изради 

програма планова (просторни план, генерални план, 
регулациони план, урбанистички пројекат) и даје 
писмену сагласност за програме за израду планова; 

б/ организује и учествује у изради програма уређења 
јавних простора и заштићених зона; координира 
израду аката за уређење и постављање објеката и 
урбаног мобилијара на јавним површинама.

в/ покреће иницијативе и учествује у изради нацрта 
општинских правилнка и одлука којима се ближе 
уређује начин уређења јавних површина и површина 
видљивих са јавних површина;

г/ у сарадњи са надлежним заводом за заштиту споменика 
културе, покреће иницијативе за израду елабората, 
студија и планова за заштиту културног наслеђа на 
простору општине и по потреби учествује у изради истих;

д/ покреће иницијативу за доношење одлука о стављању 
под заштиту објеката и простора на територији 
општине.

Предлоге дате у документу Конференција је усвојила 
и у виду закључака задужила председништво да исти 
проследи на „релевантне адресе”.
1. Коначни документ „Предлози за измену и побољшање 
статуса главног архитекте - нацрт предлога” са текстом 
Записника са друге Конференције и пратећим писмом 
у коме је образложено шта се очекује, послати на све 
релевантне адресе: министарства, струковних удружења 
и организација које су у могућности да помогну 
спровођење и реализацију предлога из основног 
документа.
2. Посебно нагласити став да положај главног архитекте, 
у смислу именовања и утицаја буде независан од 
политичких околности, па и самог председника општине 
или градоначелника, а да у складу са тим ставом буде на 
одговарајући начин и биран.

Део други /јер текст није завршен у децембру 2007. год./

Последњих дана 2007. године усвојен је у Скупштини 
Србије Закон о локалној самоуправи, који у својим 
одредбама нема функцију главног архитекте града или 
општине. Остављена је могућност градоначелницима и 
председницима општина да могу именовати помоћнике 
за одређене области, између осталог и за област 
урбанизма. У Закону нема ближих одредби о дужностима, 
надлежностима као и начину рада помоћника. То свакако 
не може бити „замена” за функцију која је у претходном 
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закону дефинисана као „главни архитекта” са јасно 
наведеним (не у превеликом броју) надлежностима. 
Рад Конференције на покушају бољег дефинисања 
рада главног архитекте на основу искустава десетине 
„вршилаца” те функције није имао резултат. Чак ни да 
таква функција опстане.
У припреми друге Конференције, као предговор раније 
помињаном документу, усвојен је и овај текст, који 
покушава да изнесе неке констатације о раду главних 
архитеката:

Досадашњи рад ГА у општинама и градовима Србије је 
био различит и са ограниченим резултатима, првенствено 
због недовољно прецизно дефинисаних надлежности, 
Законом о локалној самоуправи, али и због изостављања 
ове  функције у Закону о планирању и изградњи.
Често је ефекат рада ГА зависио и од спремности и 
разумевања председника општине да прихвати идеје и 
предлоге ГА, кога је сам именовао. Међутим одредница 
„главни” у јавности је наметала изузетно велике захтеве, 
очекивања а често и неосноване оптужбе на  рад  главних 
архитеката.  
Укорењено понашање урбанистичких кућа у општинама, 
да су неприкосновени господари у креирању уређења и 
изградње наших градова, а нарочито концепта  у изради 
урбанистичке планске документације, без обзира на 
другачије (чак и законске) обавезе, још увек ствара 
велике проблеме у развоју и уређењу градова. Тако се ГА 
ставља у други план и ограничава његова улога, а да му 
притом и даље остаје одговорност. 
Због тога ова активност главних архитеката у оквиру 
рада Конференције и има за циљ да створи формалне, 
али и практичне предуслове да функција ГА заживи у 
квалитетнијој форми. То ће омогућити бољи утицај на 
градски урбанизам, али и помоћи реализацију планских 
и инвестиционих поставки, и довести улогу ГА у склад са 
искуством и местом које имају у развијеним европским 
државама.
Предлози који су даље наведени, никако нису имали за 
циљ повећање „моћи” главног архитекте, већ је намера 
да та функција буде стручни ОБЈЕДИНИТЕЉ активности 
и учесника у дугом ланцу утицаја у изградњи града, 
односно, да усагласи интересе града са инвеститорима и 
планерима, али и да се брине о изгледу и архитектонским 
вредностима града. Зато се у готово свим ставовима 
који дефинишу поједине делове надлежности ГА наводи 
формулација да ГА покреће иницијативе, координира, 
организује, учествује и слично. Тако се у великој мери 
обезбеђује битно учешће ГА у области урбанизма, 
изградње и уређења наших градова и насеља.
Овако се у Србији завршио експеримент назван „Главни 
аритекта града, општине”, који је показао пуно тога, 
зависно од тога ко и из ког угла посматара, бар за сада. 

арх. Звонко Марковић,
главни архитекта општине Крушевац и
копредседник Конференције ГА Србије
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Од 18 до 20 септембра 2007. године у Санкт Петербургу, у Русији,  одржан је врло значајан међународни 

научно-стручни скуп “ЛИКОВНА УМЕТНОСТ, АРХИТЕКТУРА И УМЕТНИЧКА КРИТИКА РУСА У РАСЕЈАЊУ - 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ИСТРАЖИВАЊА”, који је организовао Европски универзитет 

у Санкт Петербургу, Научно-истраживачки институт теорије архитектуре и урбанизма Руске академије 

архитектуре и грађевинских наука (НИИИТАГ РААСН) у сарадњи са Фондом Д.С. Лихачова.

На скупу је учествовало преко шездесет учесника, 
научника, архитеката, историчара и историчара 
уметности из Русије, Србије, Белгије, Шведске, Велике 
Британије, Француске, Финске, Холандије и Грузије.
Србија је била репрезентативно заступљена. Пет учесника 
из Србије и један из Русије поднело је седам реферата 
о деловању руских архитеката у Србији и Југославији, а 
др Срђан Марковић из Лесковца, професор Уметничке 
академије у Нишу, имао је реферат о деловању сликара 
руског порекла А. Биценка у Србији. 
Инж. Алексеј Арсењев из Новог Сада, који је био и члан 
Организационог комитета Скупа, имао је запажено 
уводно излагање на тему “Допринос руских архитеката 
културној баштини Југославије”.
О остварењима и судбини руских архитеката у Југославији 
1920-1970.г. говорио је и др Виктор Косик, историчар, 
научни сарадник Института словенске културе у Москви.
Др Александар Кадијевић, историчар уметности и 
професор Филозофског факултета у Београду, имао је 
реферат о “Основним идеолошким и естетичким цртама 
архитектуре руских емиграната у Југославији од 1920 до 
1950. године”, илустрован фотографијама објеката који су 
у том периоду реализовали.
Милан Просен, историчар уметности из Београда, уз 
посебно снимљен филм, говорио је о “Стваралаштву 
архитекте Григорија И. Самојлова”, Тадеј Стефановић, 
историчар уметности из Лазаревца о “Цркви Св.Димитрија 
у Лазаревцу”, изграђеној по пројекту  архитеката 
Андреја Папкова и Ивана Рика,  а инж. Алексеј Арсењев 

о “Петроградским архитектима Константину Петровичу 
Паризо де ла Валет и Јурију Николајевичу Шретеру” који 
су деловали у Новом Саду.

Реферат “Архитекта Александар Иванович МЕДВЕДЕВ 
(1900-1984.), један од заслужних поборника савремене 
архитектуре стила “Модерн” у Србији 30-тих година XX 
века”,  са анимираном слајд пројекцијом о његовом 
животу, пројектима, реализованим објектима и 
пројектанском, педагошком, стручном и друштвеном 
деловању, поднео је мр Михаило Медведев, арх., као 
кратак извод из обимне архивске и документационе базе 
која је о њему сачувана.
Реферат је наишао на значајан интерес организатора 
научног скупа и на основу успостављених контаката 
са представницима Научно-истраживачког института 
теорије архитектуре и урбанизма Руске академије 
архитектуре и грађевинских наука договорен је наставак 
сарадње и пренос дела архивске грађе и сачуване 
планотеке архитекте  А. И. Медведева у архив Института.

Архитектура Александра И. Медведева, као једног од 
значајних  поборника савремене архитектуре стила 
“Модерн” у Србији тридесетих година XX века, како је 
назначено у наслову реферата, обрађена је до сада у 
великом броју стручних приказа и публикација. 
 Најактуелнија промоција његове архитектуре 
публикована је у књизи “МОДЕРНА НИША 1920-
1941” архитеката мр Александра Кековића и Зорана 

Један од заслужних поборника савремене архитектуре стила "Модерн"
у Србији 30-тих година XX века

Мр Михаило Медведев за говорницом
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Чемерикића, која је награђена Великом наградом на 
II Тријеналу архитектуре - Ниш 2006 и имала запажене 
промоције у Нишу, у Београду, на 29. Салону архитектуре 
и Новом Саду.

Како је “Архитект” већ раније публиковао, инж. 
Александар И. Медведев, овлашћени архитекта, како 
се потписивао, рођен је у Русији. Емигрирао је из Русије 
у време револуције после свршене гимназије. После 
завршених студија архитектуре у Београду и кратке 
пројектантске и извођачке праксе у Бања Луци, трајно 
се настањује у Нишу 1935. године, где са својом супругом 
Ксенијом, такође архитектом, отвара свој приватни 
Пројектантски биро.
У периоду 1935-1942. испројектовао је и изградио више 
стотина приватних и јавних објеката, палата и вила у 
Нишу и другим градовима Србије у карактеристичном, 
за оно време новом и револуционарном стилу “Модерн”. 
Већина његових изграђених објеката заштићена је као 
градитељска баштина.
У периоду после Другог светског рата покренуо је и 
развио пројектантску делатност у Нишу, да би касније 
своје искуство преносио млађим генерацијама као 
уважени професор Техничке школе.
За свој стваралачки опус добио је велики број струковних 
награда и признања, а град Ниш је за његов допринос 
архитектури Ниша, једном значајном булевару дао 
његово име.

Захваљујући сачуваној планотеци и архивској 
документацији већи број његових архитектонских 
остварења, поред наведене публикације  “МОДЕРНА 
НИША 1920-1941”, публикован је у више стручних 
часописа и стручних књига о архитектури “Модерне” у 
Србији.
Године 1994., на десетогодишњицу његове смрти, била 
је приређена у Нишу и ретроспективна изложба његове 
архитектуре.
Друштво архитеката Ниша има иницијативу да се у 
њиховим просторијама уреди спомен соба са његовом 
заоставштином и да се установи нишка награда за 
архитектуру са његовим именом. 

арх. Михаило Медведев .

НАУЧНИ СКУПОВИ

Аудиторијум
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КОНЦЕПТ ЗА КОНТРАИСТОРИЈУ АРХИТЕКТУРЕ

Архитектури је недостајао један Бруно Зеви да се 
бескомпромисно и грађански храбро прихвати новог 
тумачења њене историје. Неодложна је драстична 
ревизија њених конотација и осталих вредновања, 
потребна је нова хроника која се креће између сјајних 
узлета и разочаравајућих академских назадовања, са 
преиспитивањем фундаменталних концепата и значења, 
почев од пећина па до модерних покрета. Овај оглед 
суочава се са две теме које је повезао са подстицајном 
антологијом мислилаца из области урбанизма и 
архитектуре, од Крочеа и Марањонија, до Аргана и Ека. 
Изузетно ерудитивно штиво, намењено архитекатима, 
урбанистима, теоретичарима и критичарима 
архитектуре, али и свим љубитељима историје уметности 
и градитељства.

*
„Иако концизног карактера, књига има амбициозан 
циљ да обогати и коренито ревидира досадашња 
тумачења свих релевантних епоха италијанске и светске 
архитектуре. Кроз кратка потпоглавља унутар тематских 
целина, аутор језгровито анализира и преиспитује 
устаљена схватања о минулим епохама неимарства. 
Указује на прецењеност и неодржив култ појединих 

„класичних” опуса, као и на неправедну занемареност 
многих појава. Исто тако, са пуно критичности, али и 
самокритике, ревидира тумачења најпопуларнијих 
историографских и естетичких термина.
Овом књигом се убедљиво актуелизују проблеми 
тумачења архитектуре и њене историје, а ревизијом 
устаљених схватања отвара се простор за нова, 
недогматична и још плоднија истраживања.”

(Из рецензије проф. др Александра Кадијевића)

*
„Главно полазиште Бруна Зевија је да развој архитектуре 
треба посматрати из савременог угла, а не из угла времена 
у којем су поједини облици настајали. То нуди потпуно 
другу „оптику” посматрања, која је изузетно интересантна 
и изазовна, будући да није лишена одређене логике 
извођења закључака, који се, несумњиво, суштински 
разликују од ставова признатих од већине других 
истраживача архитектонске историје.
У оскудној литератури на нашем језику, превод ове 
значајне и полемичке књиге несумњиво је потребан и 
добродошао”.
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(Из рецензије проф. др Нађе Куртовић-Фолић)

Зевијева Контраисторија се, за разлику од сваке 
уобичајене историје, креће од модерног ка античком, и 
посебно потенцира квалитете и достигнућа преисторије. 
Још на самом почетку одбацују се све догме, идоли, 
канони, табуи пропорција, симетрије, реда, правих углова, 
алхемија „златног броја”, болест формализма, заправо 
све обавезе које гуше слободу динамичких простора 
у којима модеран човек настоји да живи. Градитељске 
појаве стоје у најдиректнијој могућој вези са стварношћу 
и друштвено-политичким збивањима. Прошлост је 
незаменљив чинилац за разумевање савременог доба, 
али треба је посматрати трезвено и критички. При свему 
томе, „не можемо оно што је оваплоћено у људима из IV 
века пре Христа, или из периода барока, да истражујемо 
њиховим очима. Морамо се суочити са веселим изазовом 
да користимо наше очи“. На овом идејном концепту 
почива Зевијева ревалоризација историје архитектуре. 
Тако, у вези са неприкосновеним градитељством античке 
Грчке, треба одбацити уврежено схватање према коме 
је грчки храм симбол једне апсолутне концепције, 
надисторијска чињеница и стога у сваком погледу 
беспоговорно значајна и естетски неоспорна. Ремек-дела, 
као што су Пропилеји и Ерехтеон на атинском Акропољу 
упадљиво су асиметрична и антикласична. Након тога, Рим 
фундаментално открива унутрашњи простор и континуум, 
импозантно оличен у Пантеону и креативним „инсертима“ 
на Хадријановом или Трајановом стубу. Кроз неодољиво 
кретање маршрутама катакомби, средњи век остварује 
дубоко потискивану, поетску виртуелност. На њега се 
надовезује Византија која оспорава сваку материјалност, 
а посредством светлости, мозаика, необузданог убрзања 
лонгитудиналног правца, скулптура и рељефа на базама 
и капителима, достиже метафизички, опсесивни ступањ. 
Романика, експлозивни „препород” у коме је 1000. година 
извесни симболични почетак, уводи блиставу, креативну 
непрецизност, која није толико резултат рада неуких 
радника, колико је израз поетске склоности, која одбацује 
механичку логику и строго придржавање пројекта. Готика, 
нова, „лудо смела” обнова, виртуозна је и акробатска 
архитектура, која изазива дивљење и изненађује 
посматраче. Зидови окупани светлошћу прокламују 

поетику потпуне дематеријализације, и простор се не 
може више опажати физичким чулима. Пре него што 
изражава друштвени препород, ренесанса је својеврсно 
прибежиште од стварности, компензација за економску 
кризу, за укидање слобода комуна, за корупцију у 
црквеном поретку, за спаљивање вештица и јеретика. Ову 
„обману савршенства“, Зеви тумачи као предодређење 
за спутавање душа архитеката у потоњим вековима, све 
до данас. Скрнавитељ ренесансних принципа и правила 
је Микеланђело, док Леонардо, давањем предности 
рацију и науци, бива убедљиво испред свог времена. 
Осуђујући класичне моделе и каноне, кршећи свако 
теоријско правило које потиче још од античких времена, 
маниризам уводи извештаченост, узнемиреност, 
ексцентричност, уврнут укус, двосмисленост, асиметрију. 
Класицизам подразумева учешће власти у потискивању 
креативних узлета и контролу уметничког изражавања 
коју врши интелектуална елита. Задатак уметника није 
више да кује нове изразе у складу са променљивом 
стварношћу, већ да једноставно распоређује оне 
који су му на располагању у протоколарним шемама. 
Импресивни и динамични барокни језик кипти од 
таласања и живахности материје, у импулсу који би 
пристајао само модерном експресионизму. Потом, 
рококо, који преовлађује у приватним зградама и 
летњиковцима намењеним уживању, са простором који 
трепери и бива преплављен „профаном” светлошћу. 
Након њега, поново антипод, неокласицизам, који се 
залаже за дисциплиновану аутономију у архитектури, 
просторност имуну на садржаје, на разнолику стварност 
и на природу. Резултат је академизам, архитектура „само 
као уметност”, „апсолутно деисторизована”, залеђена 
и од које се леди крв. И све тако до модерног покрета 
и пресудних искустава Морисовог „Arts and Crafts”, 
Ar nuvoa, инжењерства XIX века, прерационализма, 
експресионизма и кубизма Корбизијеа, Гропијуса, Мис ван 
дер Роа и Менделсона, неопластицизма Теа ван Дезбурга 
и Оуда, органског приступа Ф. Л. Рајта. Рајтова „Кућа на 
водопаду” је отелотворење успеле архитектуре у сваком 
погледу, од контекста са поднебљем и амбијентом, преко 
неопходних уметничких квалитета, до неприкосновеног 
служења функцији и сврси.

КЊИГЕ
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БРУНО ЗЕВИ је светски познати критичар и промотер 
архитектуре. Рођен је у Риму 1918. године, где je 
матурираo у класичном лицеју „Тасо” и уписao 
Архитектонски факултет. Због актуелних политичких 
дешавања и уведених закона о раси, као Јеврејин бива 
приморан да емигрира из земље (1939). Најпре одлази у 
Лондон, а затим у САД где убрзо дипломира архитектуру 
на Харвардском универзитету под патронатом Валтера 
Гропијуса (1941). У предратним и ратним годинама 
антифашистички је ангажован. Године 1943. одлази у 
Европу и бори се за ослобођење Италије. Наредне године 
трајно се враћа у родну земљу.

Зеви је био редовни професор Историје архитектуре на 
универзитетима у Венецији и Риму. Аутор је многобројних 
књига, међу којима се истичу: „Ка органској архитектури”, 
„Како гледати архитектуру” (преведена на српски 
језик), „Историја и простори модерне архитектуре”, 
„Модерни језик архитектуре”, „Архитектура као 
предсказање”, „Контраисторија и историја архитектуре”, 
као и монографски есеји о Росетију, Микеланђелу, Рајту, 
Менделсону и Терањију. Од 1954. до 2000. године био 
је аутор сталне рубрике о архитектури у недељнику 
„L’Espresso”. Године 1955. основао је сопствени часопис 
„L’Architettura - cronache e storia” (Рим/Лондон), који је 
уређивао до 2000. године. Био је председник CICA (Co-
mité International des Critiques d’architecture, 1965-1977), 
потпредседник Националног комитета за архитектуру, 
оснивач и директор Института за историју архитектуре 
у Венецији (1960), почасни члан многобројних и 
најугледнијих светских асоцијација архитеката. Умро је 
2000. године у Риму.

Радикалног духа до краја живота, Зеви се као верник 
модернизма, наклоњен посебно органском смеру у 
архитектури, обрачунава са увреженим академским 
догмама о архитектури. Његов критички и теоријски 
рад данас се сматра незаобилазним делом европске 
архитектонске културе.

Приредила Маре Јанакова-Грујић,
историчар уметности
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Аутор:

Др Предраг В. Милошевић

Издавач:

Задужбина Андрејевић

Цена: 1.400 динара.

Књига се може купити у књижари „Иницијал”,

у згради САНУ (десно од главног улаза),

у Кнез Михајловој улици у 

МАТЕ БАЈЛОН, АРХИТЕКТА
(1903-1995)

Из рецензије:

„…Монографија даје систематски приказ живота и рада 
једног од водећих архитеката југословенског простора у 
ХХ веку и доприноси бољем разумевању градитељског 
наслеђа у нашој земљи и сагледавању вредности дела 
Мате Бајлона…”
Проф. др Милан П. Ракочевић

„…Архитектима ово дело може служити као 
подстицај за сопствено стваралаштво, студентима 
архитектуре као пример за углед од кога се много може 
научити. Монографија је занимљива и другима као 
драгоцено штиво за проширивање знања из историје 
архитектуре…”
Проф. др Нада Куртовић-Фолић

„…Аутор пружа верну слику о животу и раду арх. 
Бајлона коме припада не само улога једног од пионира 
југословенске Модерне већ и заслужног зачетника и 
прворазредног педагога у области стана и становања…”
Проф. др Бранислав Миленковић

Приредио арх. Хранислав Анђелковић

КЊИГЕ
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Аутор:

Милан Максимовић

Издавач:

Архитектонски факултет

Универзитета у Београду

АРХИТЕКТУРА И

Из рецензије:

Архитекта Милан Максимовић написао је монографију о 
свом досадашњем стваралаштву у домену архитектуре 
и урбанизма, успутно, посредно дајући и одговарајућа 
теоретска образложења смисла свог стваралаштва.
У овој монографији, у жижи ауторовог разматрања је 
процес интеграције архитектонског стваралаштва у ткиво 
амбијента културног и социјалног окружења, кроз општа 
теоријска разматрања и надаље кроз примере ауторових 
архитектонско-урбанистичких пројеката за просторе 
јавног градског садржаја.
По аутору: „Архитектура је вид технике произвођења 
простора, дакле није само физичког и материјалног 
карактера. То претпоставља извесно кретање, стварање 
нечега што из „оног-скривеног” прелази у „оно-
нескривено”. То је долажење у нескривено или један 
поступак „разоткривања” појавности. Техника је начин 
разоткривања...
Међутим, суштина технике се не може наћи у нечему 
техничком, она се мора тражити у нечему што је са њом 
заједничко. У архитектури је то један вид неизрециве 
поетичности простора, увек присутног трагања за 
експресивном изражајношћу, која додаје одређени ниво 
ирационалности оном утилитарном и стварном. Овај 
додатак је, истовремено, одузимање од реалности која се 
замењује „осећајном транспозицијом”. Тако се, на место 
реалне непосредности, уноси „нешто више”, доживљај 
грађевине која прелази своје утилитарне оквире и постаје 
нова креирана вредност – њен израз. ”
Аутор нам је пружио књигу, начином уопштенијих 
глобалних казивања, која нас уводи у лепезу низа даљих 

могућих аспектних ауторских разрада, појединачних 
гледишта и ставова. Отуда и вредност књиге за та даља, 
појединачна, аспектна истраживања, као подлошка и 
духовни стимуланс другима за досезање остварења циља 
сопствених истраживања.
Књига је драгоцена за све оне који на овом примеру могу 
да уоче смисао рада, лепоту сопствених истраживања и 
размишљања о свету архитектуре.

проф. Предраг Цагић, архитекта
академик проф. Бранислав Митровић, архитекта

приредио арх. Хранислав Анђелковић
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Аутор:

Владимир Митровић

Издавач:

Друштво архитеката Новог Сада

Цена: 1000 дин

Књига се може купити у ДаНС-у, Милетићева 20, 21000 Нови Сад, тел/факс: 021/423-485

АРХИТЕКТУРА МИЛОРАДА МИЛИДРАГОВИЋА
Живот посвећен архитектури

Из предговора:

„Основни циљ ове монографије је приказ живота и рада 
једног од најплоднијих и најталентованијих новосадских 
архитеката који је био активан преко три деценије, од 1965. 
до 1999. године. Метод рада обухватао је прикупљање 
и проучавање обимне документације о изведеним 
објектима разноврсних намена грађених у Новом Саду и 
Војводини, као и ван земље, у Јордану, Русији и Украјини. 
Сем приказа биографије, дат је и преглед свих изведених 
објеката сложених по типолошком и хронолошком 
принципу. Појединачни објекти су детаљно представљени 
и коментарисани, подвучена је Милидраговићева 
стална жеља за побољшањем станоградње, којом 
се највише бавио током своје богате пројектантске 
каријере. Приликом рада на монографији много пажње 
је посвећено његовој интерпретацији ИМС система, 
који је умногоме унапредио и хуманизовао. У тексту се 
такође даје и паралела са архитектуром тог времена у 
Новом Саду и земљи. Посебно су обрађена и поглавља из 
Милидраговићевог живота – јавно и струковно деловање 
у граду на свим пољима, од пропагирања архитектуре 
и културе живота и становања, до активности у дневној 
штампи, телевизији и стручном часопису ДаНС. Такође 
су и посебно назначена и бројна учешћа на изложбама 
архитектуре, као и конкурси на којима је Милидраговић, 
када му је то слободно време дозвољавало, често и 
активно учествовао.”
.......................................................................................

Приредио арх. Хранислав Анђелковић

КЊИГЕ
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МОДУЛ
бр. 40

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

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

www.bazis.co.yu

Из садржаја Модула бр 40, 2007.г. 
(80 странa, пуни колор)
• Путоказ:
Измене и допуне закона о 
планирању и изградњи
• Издаваштво:
Енциклопедијски речник 
грађевинарства и архитектуре 
(Грађевинска књига)
• Историја
Нових седам светских чуда (4)
• Менаџмент
Горан Ћировић:
Правилник о методологији 
и процедури реализације 
пројеката за изградњу објеката 
од значаја за Републику 
• Актуелно
Борис Гајић:
Метро, али који
• Путопис
Лидија Кујунџић:
Берлин – највеће градилиште 
Европе
• Ђорђије Кујунџић:
Град у граду – нешто ново у 
главном граду: Airport City 
Belgrade

МОДУЛ
бр. 41

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

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

www.bazis.co.yu

Из садржаја Модула бр 41, 2007.г. 
(80 страна, пуни колор)
• Arhitektura:
Борис Гајић:
10. међународна изложба 
архитектуре – венесијански 
бијенале
Борис Гајић:
Први пословни хотел у Београду
• Историја:
Нових седам светских чуда (5)
• Издаваштво:
Марвин Трајтенберг и Изабел 
Хајман: Архитектура: од 
праисторије до постмодернизма 
(Грађевинска књига)
Роберт и Томас Крафенбауер:
Грађевинске таблоце (Сајема 
д.о.о Загреб)
• Интервју
Ђорђе Бобић, главни архитекта 
Београда: Велика грдања трећег 
Београда
• Путоказ
Милија М. Ђаловић:
Правилник о пројекту изведеног 
дела – Када и како бесправно да 
постане правно
• Актуелно
Ђорђије Кујунџић:
Улични фудбан за децу на Тргу 
краља Милана у Нишу 
• Менаџмент:
Горан Ћировић, Славка Лазић-
Војиновић:
Правила за безбедан рад

МОДУЛ
бр. 42

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

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

www.bazis.co.yu

Из садржаја Модула бр 42, 2007.г. 
(80 страна, пуни колор)
• Историја:
Нових седам светских чуда (6)
• Издаваштво:
Шарлота Баден-Павел: Џепни 
водич за архитекте (Грађевинска 
књига)
Металне и челичне конструкције
(Грађевинска књига)
• Интервју
Милан Миљевић, државни 
секретар за урбанизам и 
грађевинарство у Министарству 
за капиталне инвестиције Владе 
Србије:
Пут ка уређењу Србије (интервју 
водио Борис Гајић)
• Путоказ
Милија М. Ђаловић:
Техничка документација за 
изградњу објеката
• Путопис
Бојана Радовић:
Дубаи – град градитељског 
процвата
 Стадиони (2)

МОДУЛ
бр. 43

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

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

www.bazis.co.yu

Из садржаја Модула бр 43, 2007.г. 
(80 страна, пуни колор)
• Историја:
Нових седам светских чуда (7)
• Пројекти :
Борис Гајић:
Подизање из 6.000 тона шута 
– авалски торањ
• Интервју
Борис Ранковић, директор 
дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда:
Водећа служба у развоју 
Београда (интервју водио Борис 
Гајић)
• Истраживачке студије
Бољи увид у мегаполисе
• Путоказ
Милија М. Ђаловић:
Законски услови за грађење 
објеката
• Менаџмент
Горан Ћировић:
Спортски објекти – стање, 
планирање и перспективе
• Тема броја
Сајмови у 2007.
• Путопис
Александар Вељковић: Беч 
– краљ европског шарма
• Интервју
Енрико Барбијери, директор 
Италијанског института за 
спољну трговину:
Место добрих пословних 
информација и савета (интервју 
водио Борис Гајић) 
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МОДУЛ
бр. 44

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

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

www.bazis.co.yu

Из садржаја Модула бр 44, 2007.г. 
(120 страна, пуни колор)
• Историја:
Борис Гајић:
Нових седам светских чуда (8)
• Путоказ:
Милија М. Ђаловић:
Грађевинска дозвола (одобрење 
за изградњу)
• Архитектура
Тим координатора „Пројекта 
Београд”:
Пројекат Београд... Transition.ISM 
или  „Трећи Београд”
• Издаваштво
Александар Кадијевић:
Један век тражења националног 
стила у српској архитектури 
(средина ХIХ – средина ХХ века)
• Менаџмент
Горан Ћировић:
Спортски објекти – стање, 
планирање и перспективе (2)
• Тема броја
Борис Гајић:
Карика коју не треба изгубити 
– грађевинарство у Србији, стање 
и перспективе
Grand Pri Салона архитектуре за 
повратак на реке
• Архитектура
Борис Гајић:
Мултифункционални драгуљ 
– конгресно-музичка дворана 
центра Миленијум у Вршцу
• Путопис
Њујорк - град облакодера

МОДУЛ
бр. 45

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

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

www.bazis.co.yu

Из садржаја Модула бр 45, 2007.г. 
(92 стране, пуни колор)
• Архитектура:
Борис гајић:
Стаклени дворац – три 
деценије Сава Центра Стојана 
Максимовића
• Историја:
Борис Гајић:
Нових седам светских чуда (9)
• Издаваштво:
Славко Савић:
Калкулације у грађевинарству 
(Грађевинска књига)
Дејан Бркић:
Непокретности – права на 
непокретностима, промет права 
на непокретностима и упис у 
јавне књиге
• Путоказ:
Милија М. Ђаловић:
О неким појмовима из закона о 
планирању и изградњи
• Путопис
Ђорђије Кујунџић: Минхен 
– Баварски бисер
• Тема броја – базени
Борис Гајић:
Морски угођај и брчкање у 
дворишту
• Сајмови
Борис Гајић:
Потврда величине 
– 33. међународни сајам 
грађевинарства
Ђорђије Кујунџић: Баума 07 
(Минхен) 

МОДУЛ
бр. 46

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

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

www.bazis.co.yu

Из садржаја Модула бр 46, 2007.г. 
(92 стране, пуни колор)
• Путоказ:
Милија М. Ђаловић:
O „реституцији” права својине и 
права коришћења грађевинског 
земљишта по закону о 
планирању и изградњи (кратке 
напомене)
• Историја:
Борис Гајић:
Планета је изабрала - нових 
седам светских чуда (10)
• Топ 10:
Борис Гајић:
Трагом књиге „Топ 10” – WTC и ... 
- ... северна и јужна кула
• Издаваштво:
Драгољуб Симоновић:
Уговори у области 
грађевинарства (Грађевинска 
књига)
• Путопис
Ђорђије Кујунџић: Париз је увек 
Париз
• Интервју
Др Бранко Јоцић, генерални 
директор ЈП „Путеви Србије”:
Више посла а мање 
политикантства (интервју водио 
Борис Гајић)
• Тема броја – Паметне куће
Борис Гајић:
Паметне куће – Будућност – сада 
и овде
• Пројекти
Зорица Алексић:
Зидарско умеће Црнотраваца 
(Храм Светог Лазара, Владићин 
Хан)

МОДУЛ
бр. 47

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

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

www.bazis.co.yu

Из садржаја Модула бр 47, 2007.г. 
(88 странa, пуни колор)
• Путоказ:
Милија М. Ђаловић:
Комисија за планове према 
закону о планирању и изградњи
• Топ 10: 
Борис Гајић:
Хуверова брана – градитељски 
подухват и за ХХI век
• Издаваштво (ГК):
Никола Почуча:
Технички приручник
 Радосав Недић:
Грађевински речник (руско-
српски)
Аврам Крстић:
200 лепих кућа (II издање)
Путопис
Ђорђије Кујунџић: Будимпешта 
– дунавска лепотица
• Тема броја – изолациони 
материјали
Борис Гајић:
За комфор животног и радног 
простора
• Зградарство:
др Димитрије Лилић:
Енергетска ефикасност у јавним 
зградама
• Пројекти:
Борис Гајић:
Као у мравиљаку 
– универсзитетско насеље 
„Belville”, блок 67, Нови Београд
• Сајмови
Ђорђије Кујунџић:
29. сајам грађевинрства – Будва
83. Јесењи међународни 
загребачки велесајам
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АРХИТЕКТУРА
бр. 113

Издавач: Клуб архитеката, 
Нехруова 214,

11070 Нови Београд.

Из садржаја Архитектуре бр. 113, 
мај 2007.г. (16 страна, црно-бело, 
корице у боји):
• Неимари и дела
Пословни објекат „DEXY CO” 
– аутор: Мирослав Трпковић
• Клуб/Форум
Ивица Млађеновић: Како 
функционери САС-а и ДАБ-а 
међусобно деле награде
• Интервју
Миодраг Трпковић: Домаа... три 
године касније 
• Критика
Драгана Мецанов: Шарени 
часописи... Хипер инфлација
Бранислав Јовин:
Неистине о Београду
Живан Сарамандић:
Опера на тргу
• Свет
Лазар Д. Кесић: Архитектура 
на амерички начин  - Јефтина а 
добра архитектура
• Теорија
Димитрије М. Леко:
Архитектура vs. урбанизам
• Свет
Михајло Митровић:
Пиранези у Кенери Ворфу
• Историографија
Богдан Несторовић: Историја 
српске архитектуре (41)

АРХИТЕКТУРА
бр. 114

Издавач: Клуб архитеката, 
Нехруова 214,

11070 Нови Београд.

Из садржаја Архитектуре бр. 114, 
јун 2007.г. (16 страна, црно-бело, 
корице у боји):
• Неимари и дела
Стамбена зграда у Београду 
– аутор: Огњен Ђуровић
• Клуб/Форум
Зоран Маневић:
Нескривени неморал
• Интервју Лидија Богићевић, 
Даница Дељанин, Ана Минић, 
Гордана Недељковић, Слободан 
Станојевић:
Кеушевац – град који се мења али 
и траје (интервју водио Зоран 
Маневић)
• САС-ДАБ конкурси
Радул Радмановац:
Конкурс је прошао: шта сад? 
(осврт на конкурс за програмско 
урбанистичко-архитектонско 
решење трга у Крушевцу
Бранислав Јовин:
Теразијска тераса 2006
• Актуелности
Весна Надеждин Љубичић:
Тема за размишљање – Пејзажна 
архитектура, пејзажни архитекти
• Есеј
Марио Јобст:
Романса подземља
• Свет
Лазар Д. Кесић: Архитектура 
на амерички начин  - Јефтина а 
добра архитектура (2)
• Есеј
Андрија Маркуш:
Осмо светско чудо – храм 
Василија Блаженог
• In memoriam
Зоран Маневић: Миодраг С. 
Максимовић
• Историографија
Богдан Несторовић: Историја 
српске архитектуре (42)

АРХИТЕКТУРА
бр. 115

Издавач: Клуб архитеката, 
Нехруова 214,

11070 Нови Београд.

Из садржаја Архитектуре бр. 115, 
јул 2007.г. (16 страна, црно-бело, 
корице у боји):
• Неимари и дела: Ентеријер 
ТЦ „Шука” (110.000 м2 у Москви 
- аутор: А. Алдерете Бабовић 
• Клуб/Форум
Андрија Маркуш:
Све даље од имена „архитект”
• (Забраљени) интервју
Бранислав јовин:
Београд с метроом – као и 
сви остали европски градови 
(интервју водио Зоран Маневић)
• Критика
Зоран Вељовић:
Дошао ђаво по своје
Драгана Мецанов:
Савремено градитељство, Палић
Велимир Ћеримовић: Еко-
урбана (не)култура и глобално 
загревање
Мирјана Лукић:
Поводом идеје да се две зграде 
скупштине повежу подземним 
тунелом
• Свет
Лоренс Вилфред Бејкер:
„Зид од опеке треба назвати 
његовим именом”
(припремио Вид Богдановић)
• Свет
Лазар Д. Кесић: Архитектура 
на амерички начин - Јефтина а 
добра архитектура (3)
• Актуелности
Сузана Станковић Алексић:
Деца+архитектура+пејзажна 
архитектура -  Врање 2007
Александар Игњатовић:
Југословенство у архитектури 
1904 – 1941 (прказ књиге)
• Историографија
Богдан Несторовић: Историја 
српске архитектуре (43)

АРХИТЕКТУРА
бр. 116

Издавач: Клуб архитеката, 
Нехруова 214,

11070 Нови Београд.

Из садржаја Архитектуре бр. 116, 
август 2007.г. (16 страна, црно-
бело, корице у боји):
• Неимари и дела
Аеродром у Подгорици – аутор: 
Антониета Алдерете Бабовић
• Клуб/Форум
Зоран Маневић:
Даб-ови конкурси: фарса 
се наставља – Брука звана 
„Мутапова”
• Светиње
Андрија Маркуш:
Филермска икона Богородице
• Наслеђе
Драгана Мецанов:
do.co.mo.mo. – Зашто не и у 
Србији
• Свет
Лазар Д. Кесић: Архитектура на 
амерички начин  - Шта желиш 
да постанеш кад порастеш? 
Архитекта
Милош М. Павловић:
око архитекте – У новој 
Кристалној палати са кристално 
чистом визијом Данијела 
Либескинда
• (позајмљени) интервју
Лоренс Вилфред Бејкер:
„Зид од опеке треба назвати 
његовим именом” (2)
(припремио Вид Богдановић)
• Историографија
Богдан Несторовић: Историја 
српске архитектуре (44)
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ЕНТЕРИЈЕР
бр. 39

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

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

Из садржаја Ентеријера  бр. 39, 
септембар 2007.г. (122 стране, 
пуни колор)

• Трендови:
Црно-бело
• Ентеријери: 
Vladimir Gugl da
Baby Blue
• Ентеријери:
Дејан Мрмак диа
Интимна шкољка
• Санације:
Стојан Рапајић диа
Руски цар
• Ентеријери:
Зоран Петровић диа
Panta Rei
• Ентеријери:
Мирјана Каралић да
Cafe bombonjera
• Ентеријери:
Philippe Starck
Volab club
• Актуелно:
Т. Ц. Родић
• Пословни ентеријер:
Драгана Стевановић диа
Оливер Станковић диа
Пословница АИК банке
• Пројекти:
Милош А. Станковић диа
Беоелектране
• Дизајн:
У фокусу
Ulf Moritz

ЕНТЕРИЈЕР
бр. 40

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

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

Из садржаја Ентеријера  бр. 40, 
новембар 2007.г. (210 стране, 
пуни колор)
Прилог: Мега ентеријер 
– брендови 2 (аутир публикације 
Љиљана Ђуровић (130 страна, 
пуни колор)

• Василије Милуновић
• Јелена Ерцеговац-Тодоровић, 
Света Тодоровић
• Горан Војводић
• Сањин Грбић
• Оливер Станковић, Драгана 
Стевановић
• Бранислав Митровић
• Лена Зафировић, Ђорђе 
Зафировић
• Дејан Бабовић
• Никола Вујисић
• Слободан Кривокапић, Иван 
Јевтић
• Зоран Петровић
• Ненад Величковић
• Милорад Ђурић
• Небојша Ерић
• Милош Павловић

АРХИТЕКТУРА
бр. 117

Издавач: Клуб архитеката, 
Нехруова 214,

11070 Нови Београд.

Из садржаја Архитектуре бр. 
117, септембар 2007.г. (16 страна, 
црно-бело, корице у боји):
• Неимари и дела
Тржни центар уз гранични 
прелаз „Прешево”- аутори: 
Југослав јањић, Небојша јеремић, 
Владимир Брадић
• Клуб/Форум
Зоран Маневић:
Комора
• Аутопортрет
Милан Лојаница: Моја 
архитектура
• (позајмљени) интервју
Лоренс Вилфред Бејкер:
„Зид од опеке треба назвати 
његовим именом” (3)
(припремио Вид Богдановић)
• Свет
Лазар Д. Кесић: Архитектура 
на амерички начин  - Поглед у 
будућност – Вила НМ
• Наслеђе
Велимир Ћеримовић:
Градитељска традиција и 
савременост – Православна 
црквена порта
• Актуелности
Марио Јобст:
15 година ВМС-а
• Историографија
Богдан Несторовић: Историја 
српске архитектуре (45)

АРХИТЕКТУРА
бр. 118

Издавач: Клуб архитеката,
Нехруова 214,

11070 Нови Београд.

Из садржаја Архитектуре бр. 118, 
октобар 2007.г. (16 страна, црно-
бело, корице у боји):
• Неимари и дела
Храм Св. Пантелејмона у 
Миријеву – аутор: Милан Томић
• Клуб/Форум
Арх. Весна Петричић Томић, арх. 
Милан Томић:
Скандалозни Даб-ови конкурси 
– Брука звана „Мутапова” (2)
• Комора
Зоран Маневић:
Ауторско право – а шта то беше
Клуб архитеката: 
Секција аутора Инжењерске 
коморе Србије
• Критика
Михајло Митровић:
Споменици у Бањи Ковиљачи 
– На прашњавом путу уместо 
у парку (отворено писмо 
Инжењерској комори, 
струковним удружењима 
архитеката и служби заштите 
споменика културе
Предраг Ветртовшек:
Уништавање аутентичног 
градитељског наслеђа
Марин Рајковић:
Просвећени инвеститори ХХI 
века у Србији
• Свет
Проширени видици
Лазар Д. Кесић: Архитектура на 
амерички начин  - Manhattanville
• Књиге
Андрија Маркуш:
Куће у брдима (приказ Мирјане 
Лукић) Историографија
Богдан Несторовић: Историја 
српске архитектуре (46)
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ЕНТЕРИЈЕР
бр. 41

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

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

Из садржаја Ентеријера  бр. 41, 
децембар 2007.г. (122 стране, 
пуни колор)

• News:
Agora teatar, Амстердам
• News:
Breil, Shanghai
• News:
• Pat club, Букурешт
• Трендови:
Симбиозе
• Бгд ентеријери:
Иван Кисовец диа
Jai thai
• Бгд ентеријери:
Јелена Никић диа,
Далибор Никић диа
Eurodom Showroom
• Бгд ентериери:
Јелена Ерцеговац Тодоровић диа
Света Тодоровић диа
Caffe fontana
• Архитектура:
Ђорђе Дашић диа
Кућа Орснер
• Пословни ентеријер:
Предраг Милутиновић диа
Nimax
• Реконструкције:
Биљана Цвејић диа
Хотел Мона
• Актуелно
Delta city

ФОРУМ БР. 53

Издавач: Савез архитеката Србије 
и Друштво архитеката Београда, 

Кнеза Милоша 7/III, Београд,
тел. 011/3230 059

E-mail: sas-dab@eunet.yu

Из садржаја Форума  бр. 53, јул, 
2006.г. (208 страна, пуни колор)

АРХИТЕКТУРА
• РАЗГОВОР СА ДЕЈАНОМ 
МИЉКОВИЋЕМ, АРХИТЕКТОМ
• НАГРАДЕ САЛОНА 
АРХИТЕКТУРЕ ПОСЛЕ 2000. 
ГОДИНЕ
• АРХИТЕКТУРА У НОВОМ САДУ 
И ВОЈВОДИНИ ПОСЛЕ 2000. 
ГОДИНЕ, Владимир Митровић
• ОД ОПШТЕГ КА ПОСЕБНОМ, 
интервју са проф. Александром 
Стјепановићем, архитектом
• АРХИТЕКТУРА БЕЗ 
МИЛОШЕВИЋА, Срђан Јовановић 
Weiss
• У МЕЂУПРОСТОРУ ИЗВАН 
ПРОСТОРА, Милорад 
Младеновић
• ПОЛИГОН ЈЕ ПОЛИГОН, 
Полигон
• КУЋА ОД 11000 ЕВРА, Пројекат 
Милице Лопичић
• ПАРАДИГМАТСКА МИНИЈАТУРА 
У ХЕРЦЕГ-НОВОМ, Борислав 
Вукићевић
• РЕМИНИСЦЕНЦИЈА НА 
ЗАБОРАВЉЕНУ ПОДГОРИЦУ, 
Борислав Вукићевић
• ОБЈЕКТИ СОЦИЈАЛНОГ 
СТАНОВАЊА, Оља Јовановић
• РЕКОНСТРУКЦИЈА 
БЕОГРАДСКИХ ПОЗОРИШТА ПОСТ-
2000:дезинфекција, дезинсекција 
и деконтаминација, Ирена 
Шентевска

ГРАД
• ПЕЈЗАЖ СЛОБОДНОГ 
ТРЖИШТА, Љиљана Благојевић
• ПИТАМО АРХИТЕКТЕ КОЈИ СЕ 
ПИТАЈУ, Дубравка Секулић и 

Давор Ереш
• ШОПИНГ МОЛ, Иван Рашковић, 
Милан Максимовић
• ТРГОВИНА – ОБЕЛЕЖЈЕ ГРАДА, 
Милан Максимовић
• ИЗМЕЂУ ИНТЕРЕСА И 
ИДЕНТИТЕТА, Владимир Савичић
• ГГЛАДНИ И CITY, Милица 
Милојевић
• СУДАР ЈЕДНОГ РЕШЕЊА СА 
СТВАРНОШЋУ, интервју са проф. 
Браниславом Митровићем, 
архитектом
• BELGRADE HISTORY RE-EDITED, 
UMP: концепт за постепену 
трансформацију, Патар 
Заклановић
• НОВА УРБАНОСТ – 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ТРАНЗИЦИЈА, 
Ружица богдановић
• ГЛОБАЛОПОЛИС – НАСЕЉЕ 
БУДУЋНОСТИ, Срђан Гавриловић
• РЕПРИНТ АТИНСКЕ ПОВЕЉЕ 
(1933)
• НОВА АТИНСКА ПОВЕЉА (2003) 
поглавље Б» - Обавезе урбаниста

ПРОЈЕКАТ
• ПОСЛОВНА ЗГРАДА ТЕХТИЛ, 
УЖИЦЕ, пројекат студија Нео 
архитекти: Снежана Веснић, 
Владимир Миленковић
• УРБАНА ПОДМОРНИЦА, 
Владимир Митровић
• ИЗМЕЂУ ЗЕЛЕНОГ И ПЛАВОГ, 
Татјана Стратимировић

СВЕТ
• ИЗМЕЂУ, архитектура Румуније 
у транзицији, Livia Ivanovici
• HAUS DER KUNST, Жак Хњерцог, 
Рем колхас и Марк Вигли о 
заштити нацистичке архитектуре, 
Срђан Јовановић Weiss
• О КУРАТОРСКИМ 
ПЕРФОРМАНСАМА АРХИТЕКТУРЕ, 
Сузана Милевсак
• ЖИВОТ НИЈЕ ТЕОРИЈА, интревју 
са Братиславом Гаковићем, 
архитектом
• АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИЈА, 
Александар Јоцић

ФОРУМ
• ИНФО – САС И ДАБ, КАКО ИДУ 
ПОСЛОВИ, ЛАЗО? Интервју са 
Лазаром Кузмановим, архитектом
• НАГРАДЕ
• ИЗЛОЖБЕ
• КОНКУРСИ
• ПУБЛИКАЦИЈЕ
• ПРЕДАВАЊА
• ПОЛЕМИКА
• IN MEMORIAM
• СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

ТЕОРИЈА
• КРИТИЧНЕ ПОЕТИКЕ 
СПЕКТАКЛА Теоријска 
контроверза: архитектура, 
култура, уметност и спектакл, 
Мишко Шуваковић
• ПОСТМОДЕРНИ ПРОСТОР И 
АРХИТЕКТОНСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА, 
Јелена Живанчевић
• СТРУКТУРА АРХИТЕКТОНСКЕ 
ПОЛИЦЕ или рад на скупљању 
прашине, Ана Јанковић Чорбић, 
Марија Милинковић

КУЛТУРА
• ШТА СЕ СВЕ МЕЊА У 
ВИЗУЕЛНИМ УМЕТНОСТИМА У 
СРБИЈИ НАКОН ДЕВЕДЕСЕТИХ? 
Стеван Вуковић
• ДИФЕРЕНЦИРАНА СУСЕДСТВА 
НОВОГ БЕОГРАДА, Зоран Ерић
• ИНТЕРВЈУ СА ЗОРАНОМ 
ЕРИЋЕМ, кустосом Центра за 
визуелну културу МСУБ
• НОВИ ПРОФИЛ МЕМОРИЈАЛА 
НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ, Интервју 
са Миодрагом Кркобабићем, 
уметничким директором
• ОКТОПУС, међународни 
бијенале проширених медија, 
Вања катастић и Биљана Биба 
Вицковић
• RE:PORT KASSEL, Мариела 
Цветић
• ФОТОГРАФИЈА, Народна 
библиотека Србије, стање пре 
реконструкције, Срђан Вељовић

ЧАСОПИСИ



83

АПРИЛ 2008, БРОЈ 25, ГОДИНА VIII ЧАСОПИСИ

ДаНС бр. 59

Издавач: Друштво архитеката 
Новог Сада, Милетићева 20,
Нови Сад, тел. 021/423-485

E-mail: dans@eunet.yu

Из садржаја ДаНС-а  бр. 59, 
септембар 2007.г. (80 страна, пуни 
колор)

ТЕМА БРОЈА: 
• Конкурс за идејно 
архитектонско-урбанистичко 
решење Музеја савремене 
уметности Војводине у Новом 
Саду
• Из записника рада жирија
• Образложење за награђене 
радове
• Нови Музеј за Нови Сад
• Образложење за откупљене 
радове
• Напред, у будућност
НОВИ ОБЈЕКТИ
• Пословна зграда „Metals 
banke” у Новом Саду
• Пословно-хотелски комплекс 
„Galleria” у Суботици
АРХИТЕКТУРА У СВЕТУ
• Серпентин галерија – Павиљон 
2007.
• Школа у граду, град у школи
• Симфонија у дрвету
• Облакодер „Херст 
корпорације” у Њујорку
ЕНТЕРИЈЕР
• Ентеријер ресторана „Еден” у 
Новом Саду
УРБАНИЗАМ
• Уређење пешачке зоне 
Зрењанина
ИСТРАЖИВАЊА
• Тргови у Војводини (I)
ИСТОРИОГРАФИЈА
• Прилог проучавању Дома 
Народне скупштине
ЛИЧНОСТИ
• Југословенски Adolf Los
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА
• Стари паркови у Војводини

КОНКУРСИ
• Конкурс за пословни објекат у 
Београду
СКУПОВИ
• Архитектонско стваралаштво 
као јавни интерес
• Реке и индустријско наслеђе
ИЗЛОЖБЕ
• Савремени дизајн и моћ 
навике
• Пољска – иконе архитектуре
• Очување градитељског 
наслеђа града Њујорка
ЧИТАЊЕ ГРАДА
• Orbem minuit orebe
ПОЛЕМИКЕ
• Милошевић као повод 
за ниподаштавање српске 
архитектуре и српских 
архитеката
ЕСЕЈ
• Периферија
• Растакање града
WEB

ДаНС бр. 60

Издавач: Друштво архитеката 
Новог Сада, Милетићева 20, Нови 

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

Из садржаја ДаНС-а  бр. 60, 
децембар 2007.г. (80 страна, пуни 
колор)

ТЕМА БРОЈА
• „conQUEST”: АРХИТЕКТУРА 
КУПОВИНЕ
• Тржни центри као нови јавни 
универзални простор
• Поп-култура куповања: Нова 
„out-of-town” искуства у Србији
• Прилог историји архитектуре 
социјалистичког шошинга
• Дубаи – вашар таштине
• „Natick Collection” - талас 
доброг шопинга
НОВИ ОБЈЕКТИ
• „Меркатор центар” у Новом 
Саду
• Архитектура просторног 
колажа
• Градска тржница у Бањалуци
ИНТЕРВЈУ
• Архитектура је огледало 
историје
• „Wembly” – Национални 
стадион Енглеске
• Аикидо архитектура
• Новости из Будимпеште 
– Месец архитектуре 2007.
ТАБАКОВИЋЕВА НАГРАДА ЗА 
АРХИТЕКТУРУ 2007.
• Архитекта Ђорђе Грбић: 
Традиција бироа „План” и 
стасавање личности
• Награда „Ранко Радовић”
ИСТРАЖИВАЊА
• Типоморфолошке 
каракреристике тргова у 
Војводини
• Маркетиншки план развоја 
пројекта културно-историјског 
наслеђа на простору Општине 
Бач
RETRO

• Пола века касније
ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ

• Обнова чесме „Четири лава” у 
Сремским Карловцима
• Индустријско наслеђе јужног 
Баната
КОНКУРСИ
• „Брод театар”
ИЗЛОЖБЕ
• Други Нови Сад
• Слојевити путеви учења 
архитектуре у Новом Саду
• Чилеанска архитектура
• „Паралеле и контрасти 
– српска архитектура 1980-2005”
• Годишњица Галерије Друштва 
архитеката Ниша
ЕСЕЈ
• Две сцене урбано-политичке 
драме
ПОЛЕМИКА
• Случај суботичког позоришта
ФОТОГРАФИЈА
• Где замире живот стварима
НОВЕ КЊИГЕ
• Југословенство у архитектури 
1904 - 1941

Приредио:
арх.Хранислав Анђелковић
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Nulla dies sine linea.*

*Свакога дана треба урадити нешто добро.

ПРЕДРАГ КАТАНИЋ - КАЛЕ
1939-2007

Многе је Предраг Катанић задужио добрим делима. 
Велика љубав према пројектовању испуњавала га је до 
последњег дана. Све што је радио у животу, радио је са 
пуно страсти. Можемо слободно да кажемо да је отишао 
страствен неимар. Ту особину је несебично уносио у 
сваки пројекат до последњег даха. Неописива енергија, 
нажалост, поклекнула је пред болешћу.
Предраг Катанић-Кале рођен је 29.01.1939. године у 
Зајечару. Основну школу и гимназију завршава у Нишу. 
Студије архитектуре започиње у Скопљу, где је завршио 
три године, када прелази у Београд, где је дипломирао 
на Архитектонском факултету, на катедри професора 
Бранислава Којића, 10.04.1963. године.
Исте године почиње да ради у „Грађевинару”, у оперативи. 
Био је технички директор тесарског, а затим зидарског 
погона. Након формирања „Бетоњерке” ради у тиму од 
неколико архитеката и грађевинских инжењера, који 
раде на пројектовању монтажних бетонских елемената. 
Ови елементи се користе у изградњи објеката које 
изводи „Грађевинар”. Затим екипа пројектаната, на челу 
са Катанићем, почиње да ради на пројектовању објеката 
у систему „Жежељ” (систем „ИМС”).
Како је у животу волео изазове, пресудан моменат 
у даљем развоју професионалног живота био је 

Арх. Предраг Катанић

Куће у низу, Мокрањчева улица

конкурс за комплекс стамбених објеката 1979. год. у 
Булевару Немањића. То ће судбински одредити његову 
преокупацију за архитектонским пројектовањем, посебно 
везаним за проблеме становања.
Свој животни сан да се бави пројектовањем 
и стваралаштвом остварио је доласком у 
„Грађевинарпројект” 1979. године. Ту почиње његов 
веома плодан и импозантан пројектантски опус. Својим 
доласком у Биро донео је богато искуство из области 
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технолошке разраде пројеката и монтаже у „ИМС”-у. 
Истовремено, тим пројектаната добио је образованог 
архитекту и тако почиње један интензиван пројектантски 
живот. „ИМС”-систем је захваљујући Катанићу дошао до 
пуног изражаја, не само у функцији и рационалности 
монтажне градње, него и у многим иновацијама 
архитектонско-урбанистичког обликовања.
На позив фирме „Путеви” из Ужица 1995. године одлази 
у Русију, где је до 2002. године са прекидима радио у 
Москви, Сочију, Дагомису, Јесентукију и Кисловодску.
Већи део радног века провео је на полигонима Кривог 
вира, Кривих ливада и Дуваништа. Ту је тражио изазов 
за пројектовањем становања, као сложеног проблема 
са социјалног, економског, здравственог, еколошког, 
техничког и архитектонско-обликовног аспекта.
Тај део града који је обележио безбројним објектима, не 
желећи свесно, изабрао је и за своје место становања.
Интересантно је истаћи да је његово ангажовање на 
пројектима, од првог дана доласка у Биро, испуњавало 
основну жељу и задатак архитектонског пројектовања и 
реализације архитектонске замисли, што не искључује 
најшире и најсвестраније разматрање разних идеја.
Његова скромност и повученост, непостојање жеље за 
публицитетом, као и оданост породици, допринели су да 
се Катанић својим радовима не експонира у јавности. А 
имао је за то много разлога!

Он је у подсвести носио мисао познатог савременог 
архитекте Даниела Либескинда, да је архитектура 
уметност грађења, али није приватна уметност.

Пројектантски опус:

Стамбени објекти у Нишу:
• Насеље Криви вир П+4+Пк - П+10+Пк
• Насеље Криве ливаде П+7 - П+12`
• Насеље Дуваниште П+6+Пк - П+9+Пк
• Објекти у Улици Милана Ракића П+6+Пк
• Објекат у Улици Божидарчевој П+7+Пк
• Објекат у Улици Старца Вујадина П+6+Пк
• Објекти у Улици Облачића Рада П+7+Пк и П+9+Пк
• Објекти у Улици Расадник П+6+Пк
• Објекти у Улици Књажевачкој П+4
• Стамбени комплекс у Улици Мокрањчевој П+4+Пк
• Породичне куће у низу у Улици Мокрањчевој П+1+Пк
• Стамбено-пословни објекат „Електротехна” у Улици 
Рајићевој 

Школе:
• Школа за усмерено образовање у Димитровграду
• Основна школа у Ражњу

IN MEMORIAM

Насеље Криви вир
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Пројекти у Русији:
• Разрада и пројектовање хотела у Дагомису
• Више објеката, резиденција и вила у Сочију
• Разрада пројекта за реконструкцију и доградњу 
пословног објекта „Гаспром” у Москви
• Пројекти ентеријера и уређења терена за више хотела 
у Јесентукију и Кисловодску, на Кавказу

Учествовао је на бројним конкурсима.
Пројектовао велики број породичних кућа и урадио већи 
број адаптација и доградњи.

арх. Предраг Јанић

Вила у Сочију

Основе станова
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Инжењерска комора Србије Друштво архитеката Ниша

бр
ој

 2
5,

 а
пр

ил
 2

00
8.

 

LEDIB програм се реализује на основу Меморандума о разумевању
између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Данске

Реализацију овог броја финансиски је подржао LEDIB програм

Министарство културе Републике Србије


