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УВОДНИК

Поштовани читаоци, 

Тема овог броја „Архитекта“ је двоструки јуби-
леј – 120 година од оснивања нишког Удружења 
инжењера и архитеката (1891.г.) и 50 година од 
оснивања Друштва архитеката Ниша (1961.г.), о 
чему ћете детаљније моћи да прочитате у тек-
сту арх. Симе Гушића. Истим поводом, г. Ду-
шан Милосављевић пише о нишком трговцу 
Науму Ћермилу, човеку који је припадао давно 
несталој генерацији људи који су део свог бо-
гатства завештавали свом граду и свом народу. 
О његовој кући – легату, у којој наше Друштво 
архитеката има свој дом, писано је више пута, а 
овом приликом ћете више сазнати о детаљима 
из његове биографије.
Наш колега мр. Иван Реди, особа је са којом је 
вођен Разговор с поводом, а повод је управо 
обележавање поменутих јубилеја. После ду-
гог стажа у организацијама и институцијама 
Ниша, Србије и Југославије везаним за архитек-
туру, он већ две деценије живи и ради у Грацу, 
али је често у Нишу, и труди се да својим ини-
цијативама обогати сарадњу и дијалог између 
та два града.
Још један важан догађај је нашао место у ру-
брици „Градске актуелности“ – годишња на-
града Савеза архитеката Србије, сада већ уга-
шене организације српских архитеката, која је 
додељена нишком архитекти мр. Алексан дру 
Милојковићу, за најуспешније архитектонско 
дело у 2010. години – Анекс Медицинског фа-
култета. У Нишу већ има неколико реализова-
них објеката овог архитекте који је последњих 
година био и лауреат на архитектонским смо-
трама у Нишу и Новом Саду. Даље, доносимо 
приказ пројеката на реконструкцији објеката у 
спортском комплексу „Чаир“, подухвату који се 
својим обимом и значајем издваја од стамбене 
изградње која последњих година доминира у 
односу на објекте јавног карактера.  
Од наших сарадника из Београда, мр. Маре Ја-
накове-Грујић и арх. Јелене Ивановић-Војводић 
добили смо извештаје о Салону архитектуре и 
Београдској интернационалној недељи архи-
тектуре, а од арх. Александре Миљковић и арх. 
Јоване Милић прилоге о другим актуелностима 

из главног града. Из Врања, града са којим ниш-
ко Друштво архитеката сарађује већ неколико 
година, имамо прилог арх. Зорана Стојевића о 
последњем Архијеналу. Редакција „Архитекта“ 
се свима захваљује на труду и одвојеном време-
ну, које, генерално, архитекти нерадо и тешко 
одвајају за ту сврху. Овде треба поменути увек 
спремног и агилног мр. Мишу Медведева, који 
је чак из Аустралије, где тренутно борави, по-
слао свој текст-некролог недавно преминулом 
доајену нишких архитеката, Миодрагу-Мими 
Живковићу. У рубрици In memoriam објављује-
мо и некролог проф.др. Јовану Ћирићу, особи 
која није својим радом непосредно била веза-
на за архитектуру, али је несумњиво доприне-
ла истраживању и објављивању факата о исто-
ријском и архитектонско-урбаном наслеђу 
Ниша. 
У редовним рубрикама упознаћете се са другим 
актуелностима, најновијим наградама за архи-
тектуру у Србији и свету, са новим издањима 
часописа и књига, а наш нови члан редакције 
арх. Иван Тошић, поред осталог, износи своје 
утиске са пута у Кину. Сарадња са Државним 
архитектонско-грађевинским факултетом у 
Волгограду наставља се на страницама „Ар-
хитекта“, наставком текста др. Валентине Ва-
сиљевне, као и приказом дипломског рада сту-
денткиње овог факултета Олге Антјуфејеве, са 
темом везаном за археолошки комплекс Меди-
ана у Нишу. Архитектонска тема је овог пута 
паралела са ситуацијом у некадашњој Југосла-
вији, у смислу анализе проблема у архитектури 
и грађевинарству, кроз анкету-разговор тада-
шњих релевантних имена наше струке.
Када будете имали у рукама овај број „Архитек-
та“, почеће овогодишњи „Дани архитектуре – 
Ниш 2011.“. Очекујемо да посетите све наше ма-
нифестације, да погледате све изложбе које смо 
припремили, да учествујете у свим дешавањи-
ма, да се дружимо, размењујемо мисли, ставове 
и проблеме, у нади да ће све бити боље, макар и 
за један корак.

Главни уредник
Арх. Зоран Чемерикић
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Далеке 1891. године основано је „Месно нишко удру-

жење српских инжењера“.1 Оно је настало као део 

„Друштва инжењера и архитеката Србије“, формираног 

годину дана раније. Иначе, њима претходи прва органи-

зација инжењера на Балкану, настала у Србији 3. фебру-

ара 1868. године, под називом „Техничка дружина“. На 

њеном челу тада је био угледни архитекта и урбаниста 

Емилијан Јосимовић, професор Високе школе у Београ-

ду.2 Оснивање Удружења у Нишу је природно ширење 

струковне организације по Србији. За првог председ-

ника нишког друштва изабран је архитекта Светозар  

Ивачковић, а за деловођу инжењер Душан Сабовљевић. 

Организација је бројала петнаест чланова. Није мали 

број, ако се зна да је у то доба у целој Србији било тек не-

што више од педесетак инжењера. На истом оснивачком 

састанку, Удружење у Нишу доноси амбициозну резолу-

цију о „реорганизацији техничких факултета и технич-

ких школа у Србији“. Из данашње перспективе гледано, 

ничег необичног нема у намери да се одређена струка 

еснафски организује. Али, опште историјске околности 

биле су такве да је удруживање високообразованих људи 

тога времена било прави подвиг. Ниш је у том тренут-

ку тек десетак година ослобођен од Турака. У граду је 

присутан велики ентузијазам обнове, али и огромно на-

слеђе опште друштвене и урбане запуштености. У так-

вим околностима, формирање елитног удружења од чак 

петнаест чланова морало је имати велики одјек у јавно-

сти, због чега је то и данас вредно сваког поштовања. 

Нажалост, из тог првог периода нема много података о 

непосредној активности нишког удружења. Зна се да је 

српско друштво функционисало и током Првог светског 

рата, када је у Солуну издало два броја Српског тех-

ничког листа, као и да је одржана скупштина Друштва 

са 463 члана, који су били у српској војсци.3 Са правом 

се претпоставља да су у томе имали удела и нишки ин-

жењери, чланови Удружења.

Од тренутка оснивања до данас, Удружење, о чијем раду 

се данас мало зна, дели судбину српског друштва и нове 

државне организације. Тако је 11. децембра 1931. годи-

не формирано „Удружење инжењера и техничара за Ниш 

ТЕМА БРОЈА

Сто двадесет година од оснивања Друштва инжењера и техничара Ниша и педесет година од оснивања Друштва 
архитеката Ниша, кључни су датуми у укупној историји града. И много развијеније културе од наше поносиле 
би се оваквим институцијама, нарочито када оне и данас потврђују смисао свога постојања. Са правом се, зато, 
може рећи да су ова два барда професионалног окупљања у Нишу од изузетног значаја за српско друштво у це-
лини.

Зграда СИТОН-а, фото из 1980. (снимио Иван Реди)

ЈУБИЛЕЈИ:
120 ГОДИНА УДРУЖЕЊА СРПСКИХ 
ИНЖЕЊЕРА И 50 ГОДИНА ДРУШТВА 
АРХИТЕКАТА НИША

Арх. Сима Гушић

и Моравску бановину“, на челу са председником С. Си-

мићем. Да је реч о удружењу са великим ауторитетом, 

говори и чињеница да је у његовој организацији убрзо у 

Нишу, 5. марта 1933. године одржана редовна скупшти-

на „Удружења југословенских инжењера и архитеката“.4 

До тог тренутка инжењери и архитекти су деловали од-

војено. После Другог светског рата, 1960. године, Удру-

жење се трансформише у „Савез инжењера и техничара 

Србије“. А „ДИТ“ („Друштво инжењера и техничара“), 

огранак у Нишу, као део ове организације, обнавља свој 

рад, за шта велику заслугу има тадашњи председник, 

архитекта Иван Реди. „ДИТ“ је тих година радио у само 

једној просторији у приземљу зграде Општине Ниш. 

Тада се Друштву враћа и легат из 1928. године, који му 

је завештао нишки трговац грађевинским материјалом 

Наум Ћермило,5 али се усељење обавља тек 1981. године.  

„Друштво архитеката Ниша“ („ДАН“), као посебна орга-

низација у оквиру „СИТОН“-а („Савез инжењерско-тех-

ничарских организација Ниша“), настаје у априлу 1961. 

године, одмах после оснивања друштва за град Крагује-

вац.6 Истовремено, „ДАН“ је и члан „Савеза архитеката 
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Србије“. То је било у складу са новом организацијом ин-

жењерске струке у Србији. До тог тренутка, већ је истак-

нуто, архитекти делују у склопу јединственог инжењер-

ског удружења, тако да је њихова активност променила 

организациону форму, али не и суштину. То практично 

значи да постоји континуитет у раду организације ниш-

ких архитеката, настале далеке 1891. године. Ипак, треба 

издвојити и овај јубилеј, педесет година трајања „Друш-

тва архитеката Ниша“, јер су у овом периоду доприноси 

Друштва укупној културној политици Ниша, изузетно 

драгоцени. Они се огледају, пре свега, у покушају да се 

активност Друштва усмери према конкретним архитек-

тонско-урбанистичким темама. Са више или мање успе-

ха, остварује се утицај архитеката на градску политику. 

С обзиром да је по вокацији архитектура у највећој мери 

социјално-техничка категорија, рад Друштва у то доба, 

као и данас, постаје део укупне културе града.

Већ на самом почетку, шездесетих година, у његовој ор-

ганизацији остварује се расправа и сугерира начин ре-

гулације Трга ослобођења, расправља се о различитим 

архитектонско-урбанистичким пројектима, Друштво 

утиче на формирање зелених површина „Чаира“ и град-

ских дрвореда. Оно усмерава интерес града на значај 

историјске матрице Ниша на простору Душанове и на-

лежућих улица. Та тема ни до данас није затворена. По-

четком седамдесетих година одржава се континуитет у 

раду, да би се средином ове декаде са млађим архитек-

тима покренуле нове активности. Крајем тог периода, у 

координацији са „СИТОН“-ом, дефинитивно се на ко-

ришћење добија зграда – Ћермилов легат. Октобра 1976. 

године организује се изложба „Стамбена архитектура 

града“, прва такве врсте у Нишу, која презентује реали-

зована дела нишких архитеката. Убрзо се Друштво леги-

тимише за организацију највећих југословенских скупо-

ва – „Дана архитектуре Југославије“, који су 1983. године 

били посвећени планирању и изградњи тржних центара, 

а 1985. године поновљени, са новом темом. У другој по-

ловини осамдесетих и првој половини деведесетих го-

дина, када се растаче постојећа друштвена организација, 

„ДАН“ наставља своју активност, пре свега у покушају 

да се што више отвори према јавности. У изложбеном 

павиљону у Тврђави организује се репринт изложбе бе-

Насловна страна каталога изложбе из 1976. Плакат за Дане архитектуре из 1983.
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оградског салона и изложба посвећена изградњи Храма 

Св. Саве, за које се „тражила карта више“. Тада „ДАН“ 

организује и запажену смотру бечке стамбене архитек-

туре у изложбеном простору „Мија Станимировић“, 

пропраћену изванредним каталогом, и многе друге. По-

креће се серија предавања на тему актуелне архитекту-

ре, у оквиру које доминира проф. Ранко Радовић. Актив-

ности тога времена су значајне јер је остварен основни 

циљ – да се за презентоване теме заинтересује и шира 

културна јавност. У том периоду је од изузетног значаја и 

организовање великог конкурса за Трг ослобођења и пе-

шачку зону у центру Ниша, као и позивног конкурса за 

тржни центар „Душанов базар“ и зграду у Лешјаниновој 

улици. После овог периода, у другој половини деведесе-

тих година, у стешњеним друштвеним неприликама, рад 

Друштва се одвија унутар сопственог одржања. 

Нови програмски и организациони заокрет настаје по-

четком 2000. године, и успоставља се нова развојна по-

литика Друштва. У рад Друштва укључују се млађи 

чланови и студенти, али се на веома прагматичан начин 

одржава континуитет са старим активистима. Друш-

тво се отвара према обновљеном одсеку архитектуре 

на Грађевинско-архитектонском факултету, као и пре-

ма релевантним градским институцијама – Дирекцији 

за изградњу града, градској влади и др. Из таквог при-

ступа формирају се нове идеје, које се скоро у целости 

реализују, захваљујући чињеници да је нови Управни 

одбор Друштва формиран од људи који су у себи има-

ли довољно ентузијазма, енергије и систематичности. 

Ангажовањем свих, поред текућих послова, посебно се 

развијају и стално унапређују нове програмске делатно-

сти. То су пре свега „Дани архитектуре“, сваке године у 

октобру, који сваке треће године прерастају у „Тријенале 

архитектуре“. Покреће се часопис Архитект, који је до 

сада, током дванаест година излажења, објавио 34 броја. 

По својој опреми, садржају и пре свега друштвеном ути-

цају, ова периодика постаје симбол архитектонске пу-

бликације у Србији. Часопис има већ проверени профил, 

где су уравнотежено приказане текуће актуелности, те-

оријске и историографске теме, фокуси на значајна ост-

варења светске архитектуре. Посебна погодност за рад 

Друштва ствара се комплетном реконструкцијом зграде 

Друштва у Лешјаниновој 52. То је био подвиг у време оп-

ште економске кризе. Осим радних просторија, у живо-

писном подруму зграде формира се Галерија „ДАН“, која 

полако поприма свој програмски обрис и постаје један 

од квалитетних изложбених простора града. Овде се 

одржавају камерне и гостујуће изложбе, посвећене пре 

свега теми архитектуре, али и предавања, комерцијал-

не презентације и организациони скупови. У последњих 

неколико година Галерија се посебним програмом укљу-

чује у „Ноћ музеја“, манифестацију која се истовремено 

одвија у целој Србији. 

„Друштвом архитеката Ниша“, које данас броји пре-

ко 200 чланова, организационо руководи председник 

(у овом тренутку је то арх. Миодраг Медар), Управни 

и Надзорни одбор. Часопис има своју редакцију, а Га-

Нишки архитекти у Келну 1974. (снимио Иван Реди)
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лерија свој Програмски савет. „ДАН“ тесно сарађује 

са многим градским и републичким институцијама, 

привредним и друштвеним организацијама. Посебно 

успешно гаји сарадњу са „Инжењерском комором Ср-

бије“, а „Савез инжењера и техничара Србије“ доделио 

је 2002. године Повељу „Друштву архитеката Ниша“ као 

најбољој инжењерско-техничарској организацији у Ср-

бији. То је пример складног односа ових друштвених ор-

ганизација, које чине напоре да унапреде струку. Одно-

си са сродним струковним организацијама у Београду и 

Србији постали су традиционални (друштва архитеката 

Београда, Новог Сада, Ваљева, Врања, „Институт за ар-

хитектуру и урбанизам Србије“, „Савез архитеката Ср-

бије“). За последњу декаду се може рећи да је круна по-

стојања „Друштва архитеката Ниша“, мукотрпно вајана 

од далеке 1891. године. Данас је то градска и републичка 

институција, вредна сваког поштовања.

__________________________
1) Б. Андрејевић, Заштићена културна добра Ниша, 

Ниш, стр. 229-230.
2) Са сајта СИТС-а.

3) Сајт СИТС-а.
4) Б. Андрејевић, исто.
5) Народне новине, Ниш, 1998, о истом, и интервју са И. 

Редијем у овом броју Архитекта.
6) М. Живковић, „Четрдесет година постојања и рада 

ДАН“, Гласник ДАН, 6-7, стр.14-15.

ТЕМА БРОЈА

Свечано враћање зграде Друштву 1981.

Председници „Друштва архитеката Ниша“

у периоду од 1961. до данас:

Миодраг Живковић (1961–1968)

Љубиша Милошевић (1968–1973)

Иван Реди (1974–1978)

Слободан Вучковић (1980–1981)

Никола Цекић (1982–1983)

Мирјана Анђелковић (1984–1986)

Сима Гушић (1986–1994)

Ђорђе Цанић (1995–1998)

Саша Буђевац (1998–2000)

Драгослав Вучковић (2000-2002) 

Миомир Живковић (2002-2009) 

Миодраг Медар, актуелни председник

Напомена редакције:
Овај текст је сачињен на основу података који су 

тренутно познати. Детаљније о раду Друштва ар-

хитеката Ниша у периоду после 2000. г. може се 

прочитати у монографији објављеној 2004, као и у 

свим бројевима Архитекта.

Овом приликом молимо све оне који имају било 
какве примедбе или допунске информације, 
као и фотографије или документа везана за рад 
Друштва и за људе који су били његови чланови, 
да нам се јаве.  
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НАУМ ЋЕРМИЛО  ДОБРОТВОР 
НИШКИХ ИНЖЕЊЕРА

Нишки трговац дрвеном грађом Наум Ћермило, иако без великог образовања, стекао је велико богатство, које 
је завештањем поклонио инжењерима, култури и просвети. Данас нишки инжењери и техничари имају простор 
за своје активности захваљујући великој прелепој породичној кући коју им је он оставио.

О Науму Ћермилу, великом српском добротвору, доско-

ра се веома мало знало, осим да је Цинцар, пореклом из 

села Маловиште код Ђевђелије, и да се у Нишу бавио 

продајом дрвене грађе. Осим рељефног лика са споме-

ника на старом гробљу под Горицом, није се знало ни 

како је изгледао овај велики човек. После дугого-

дишњих истраживања Д. Милосављевића о нај-

већим нишким задужбинарима и добротворима, 

у прилици смо да сазнамо више и о Науму Ћер-

милу.

Захваљујући чињеници да је Ћермило теста-

ментом одредио Српској краљевској акаде-

мији 1.000 акција ратне штете (што је четр-

десетих година прошлог века био значајан 

новчани износ), Академија је у свом издању 

Споменице - задужбине и фондови 1937. годи-

не објавила краћу биографију Наума Ћермила, 

са фотографијом и делом текста његовог теста-

мента, којим он Академији препушта да „...мој 

легат употреби по свом нахођењу и како најбоље 

нађе и за најпрече потребе“. 

Ћермило је рођен 1864. године у скромној цинцар-

ској породици, од оца Трифуна и мајке Јане, који су 

имали још шесторо деце. Основну школу је учио у свом 

селу Маловишту, и то на грчком језику. Са дванаест го-

дина, 1876, прелази у Србију и у Баточини код свог уја-

ка Тодора Даче Симића реже дуван. После три године 

одлази код стрица Николе у Оршаву, где остаје још три 

године. Враћа се у Србију, у Алексинац, где ради у кафа-

ни брата Николе. Убрзо ступа на рад код Француза који 

су тада градили железницу кроз Србију, где је упознао 

грађевински занат и посебно заволео дрвену грађу, којој 

остаје веран до краја живота. 

По завршетку изградње железнице, после пет година, 

запошљава се код алексиначких предузимача Алексе 

Михајловића и Јована Недељковића, а потом и сам по-

чиње грађевинске послове, градећи магацине за дуван у 

Житковцу. Маја 1896. Наум се сели у Ниш, који се после 

ослобођења од вишевековног турског ропства убрзано 

развијао и пружао веће могућности за грађевинске по-

слове. Убрзо је изградио стругару и дашчару и обогатио 

Душан Милосављевић1

Сл. 1 Барељеф са надгробног споменика са ликом Наума 

Ћермила

се продајући дрвену грађу српској, а касније и југосло-

венској војсци. 

На некадашњој периферији Ниша, у Инћир махали, на 

крају данашње улице Генерала Милојка Лешјанина, на 

броју 52, Наум је 1900. године откупио кафану Стојана 

Тане Ђурића, порушио је и на њеним темељима саградио 

изузетно лепу породичну кућу. Како се наводи у литера-

тури, „...зграда је високоприземна, пространа и богата 

рељефном фасадном декорацијом са геометријским и 

биљним орнаментима... грађена у духу еклектицизма“.2 У 

Лешјаниновој улици Наум је имао још две куће, дућан и 

ру, доско-

реклом из 

шу бавио 

са споме-

знало ни

дугого-

нај-

ма, 

р-

-

ој

оље 

инцар-

, који су 

ио у свом 

анаест го-

д свог уја-
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имање. Пословни партнери и столари који су се снабде-

вали дрвеном грађом код Ћермила, сећају га се као вр-

сног познаваоца свих врста дрвета, али и као поштеног 

пословног човека који је често давао робу на кредит или 

на поверење. 

Предосећајући да му се приближава крај, мада није био 

у дубокој старости (имао је тада 63 године), Ћермило 

сачињава 1927. тестамент којим своје скоро целокупно, 

огромно богатство оставља науци, просвети, култури и 

техничкој струци. Тако своју кућу намењује Удружењу 

српских инжењера и техничара, Српској књижевној за-

друзи намењује 200.000 динара, Српској краљевској ака-

демији 1.000 акција ратне штете, Министарству прос-

вете 200.000 динара за изградњу школе у родном селу 

Маловиште. Трговачком удружењу и трговачкој омлади-

ни Ниша уступа знатна новчана средства и своју богату 

библиотеку. Тестамент би био извршан и после смрти 

његове жене Ленке, ако га надживи. Ћермило је умро на-

редне, 1928. године, тако да су одредбе тестамента извр-

шене после смрти супруге Ленке, децембра 1940. године. 

Иначе, и супруга Ленка се деценијама бавила хумани-

тарним радом, највише као чланица председништва 

нишког Кола српских сестара, али и у бројним хумани-

тарним акцијама. Тако нишки извидници знају да је она 

предратним скаутима поклонила плац поред Нишаве за 

изградњу њиховог дома, али данас трагова о томе нема.

Нишко Друштво инжењера и техничара уселило се у 

задужбину Наума Ћермила пред Други светски рат. По-

ТЕМА БРОЈА

сле рата, међутим, зграда се национализује, а као раз-

лог за то наводи се да удружење није у законском року 

пријавило обнову свог рада и имовину којом распола-

же. Зграда је одмах добила станаре, све до 1979. године, 

када је највећим делом враћена нишким инжењерима и 

техничарима, захваљујући великој упорности тадашњег 

председника ДИТ-а, архитекте Ивана Редија. Недавно је 

зграда ревитализована и враћен јој је некадашњи сјај, а у 

подрумским просторијама је уређен један од најлепших 

изложбених простора у Нишу, где је већ организован 

већи број занимљивих и успешних изложби. 

Трајна успомена на великог хуманисту и великог до-

бротвора нишких инжењера и техничара Наума Ћерми-

ла, обавеза је људи из ове струке, садашњих и будућих 

генерација.

__________________________
1) Душан Милосављевић, дипломирани правник, дугого-

дишњи новинар „Народних новина“.

2) Борислав Андрејевић, Споменици Ниша, „Просвета“, 

Ниш, 1996.

Сл. 2 Гробни споменик Науму и Ленки Ћермило

Сл. 3 Наум Ћермило у лову

(фото из архиве Миомире Митровић-Ћермило)
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Архитектура као саставни део културе одликује се пре 

свега тиме што је посвећена животу. У тој чињеници 

лежи оправдање за њено све истакнутије место на кул-

турној мапи светских дешавања и све већу заинтересо-

ваност друштва за активно учествовање у њој.

Салон архитектуре представља традиционалну го-

дишњу изложбу савремене српске архитектуре, која је 

почев од свог оснивања 1974. године до данас, прерасла 

у најзначајнију смотру ове врсте у нас. Увек у жижи инте-

ресовања стручне јавности, Салон по својој уобичајеној 

концепцији пласира радове из свих области – архитек-

туре, ентеријера, урбанизма, али и конкурсна решења, 

градитељско наслеђе, публицистику, студентске радове, 

еколошке пројекте. Основни циљ ове институције јесте 

презентација, валоризација и сублимирање целокупне 

слике актуелног градитељства у Београду и Србији. На 

овај начин формирана слика омогућава сагледавање 

ове уметничке дисциплине у пуној комплексности, што 

омогућава драгоцено успостављање паралела и компа-

рација, али и уочавање наговештаја будућих кретања.

Атрактивности и актуелности овогодишњег Салона до-

принели су специјални гости, „Рандић–Турато“, архи-

тектонски тим из Ријеке, као и богат пратећи програм 

који већ традиционално садржи серију предавања, пре-

зентација, мање тематске изложбе, округли сто, симпо-

зијум о меморијалној архитектури, студентске радио-

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

33. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ

Салон архитектуре, 33. по реду, под слоганом „Знаци живота: архитектура око нас...“ одржан је у Музеју при-
мењене уметности од 24. марта до 30. априла ове године.

Мр Маре Јанакова Грујић, историчар уметности

GRAND PRIX 2011 Хотел Центар - Нови Сад
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нице... Међу њима су: атрактивни наступ групе „Шкарт“ 

на отварању и током трајања изложбе („Шкартовци“ су 

презентовали свој рад „Клацкалиште – полигон нерав-

нотеже“ којим су представљали Србију на Бијеналу архи-

тектуре у Венецији прошле године), гостујућа изложба 

„Италијанска модерна архитектура у Пули 1930–1940, 

прича о периферном рационализму”, као и округли сто и 

студентска радионица „Docomomo Србија“.

Жири 33. Салона архитектуре радио је у саставу – 

Љиљана Благојевић, Ана Џокић, Дејан Милетић, Јован 

Сарић и Горан Војводић, и на свечаном отварању Салона 

доделио већ традиционалне награде: „гран при“ – Вели-

ку награду Салона, као и остале награде у различитим 

категоријама: архитектура, урбанизам, ентеријер, експе-

римент-истраживање, публикације, гост. „Гран при“ је 

ове године припао ауторском тиму – Браниславу Мит-

ровићу, Јелени Кузмановић, Немањи Зимоњићу, Игору 

Пантићу, Огњену Крашни и Синиши Таталовићу, за хо-

тел „Центар“ у Новом Саду. Три признања из категорије 

„Архитектура“ припала су: Дијани Новаковић, Маји Тр-

бовић, Александри Никитин и Душану Ненадовићу (за 

„објекат Б“ Terra Panonica у Мокрину, Кикинда), Дејану 

Миљковићу и Јовану Митровићу (за Пословни објекат 

„Media House“ у Булевару Ослобођења 107, у Београду) 

и Мини Обрадовић и Ивану Обрадовићу (за Објекат со-

цијалног становања у Сремској Митровици). Признање 

у категорији „Архитектура пројекти“ добио је Слобо-

дан Данко Селинкић (за Парк Е-75, покривање аутопута 

кроз Нови Београд). Признање у категорији „Експери-

мент и истраживање“ припало је Ајли Селенић (за ин-

тердисциплинарни пројекат „Хипербореја – од линеар-

ног до површине, од површине до простора“). Признање 

у категорији „Гости Салона – дело у иностранству“ до-

дељено је ауторском тиму „Енота“ – Деан Лах и Милан 

Томац (за спортску дворану „Подчетртек“ у Словенији). 

Признање у категорији „Публикације“ добио је Влади-

мир Митровић (за историографску студију Архитекту-

ра XX века у Војводини). Кустос Салона и уредник ката-

лога је мр Љиљана Милетић Абрамовић.

ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА

Жири је својим избором и наградама афирмисао изузет-

ну вештину и инвентивност архитеката да у веома сло-

женим контекстима, програмским и функционалним 

захтевима, као и у условима ограничених буџета, ост-

варе високе естетске домете и да својим делима успо-

стављају одговоран однос према клијенту, корисницима 

и окружењу.

GRAND PRIX САЛОНА
ауторском тиму: Браниславу Митровићу, Јелени Куз-
мановић, Немањи Зимоњићу, Игору Пантићу, Огњену 
Крашни и Синиши Таталовићу,
за хотел „Центар”, угао Успенске и Јеврејске улице у 
Новом Саду

ПРИЗНАЊЕ у категорији АРХИТЕКТУРА 1
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Објекат је лоциран у врло комплексном урбаном окру-

жењу Новог Сада, као слободностојећи просторни знак 

на ивици градског булевара. Својим рафинираним, из-

узетно сведеним архитектонским вокабуларом изазива 

позор и представља врло експониран, рекло би се до-

минантан репер у том вишезначном дијалогу. Дословце 

поштујући давно етаблирану максиму Лудвига Мис ван 

дер Роа „мање је више“, аутори својим инвентивним, 

оригиналним архитектонским изразом – употребом 

једног јединог конститутивног елемента, формирају ан-

велопу – фасаду објекта. На тај начин је потенцирана 

једноставност кубичне форме, али и сва њена транспа-

рентност, изузетна ликовност јасних визура.

Објекат је изведени сегмент првонаграђеног решења на 

конкурсу, и поред свих програмских и буџетских огра-

ничења, архитектонска платформа је опстала, резулти-

рајући објектом врло високе естетике.

Признање у категорији Архитектура („први међу 
једнакима“)
Дијани Новаковић, Маји Трбовић, Александри Ники-
тин и Душану Ненадовићу,
за „објекат Б“ – уметничке радионице и студентски 
апартмани на имању „Terra Panonica“ у Мокрину, Ки-
кинда

Објекат, у сваком погледу изузетно промишљен, изне-

нађујуће свеж, савремен одговор, рекло би се допринос 

унапређењу третмана традиционалног архитектонског 

простора коме припада.

Маниром искусних зналаца свог заната, аутори су нас 

фасцинирали пројектантском доследношћу. Користећи 

архетипску форму, прагматичном применом материјала 

наглашена је једноставност волумена, док се колорит-

ним контрастом (бело наспрам црног) у третману енте-

ријера потенцира изузетно висок естетски ниво.

Објекат указује на већ познату чињеницу да нема „ма-

лих“ и „великих“ архитектонских тема, омеђених вели-

чином и буџетом, већ само мање или више успешних од-

говора. Пред нама је један изузетно успешан одговор на 

задату тему.

Признање у категорији Архитектура
Мини Обрадовић и Ивану Обрадовићу,
за Објекат социјалног становања у заштићеним усло-
вима МЗ „Камењар“, Сремска Митровица

Уз овде презентоване објекте исте намене, награђени 

рад представља не само конкретан одговор на обаве-

зујуће стандарде и специфичне услове, већ и архитек-

тонску афирмацију теме социјалног становања, као и из-

узетно важног, а код нас запостављеног односа приват-

ПРИЗНАЊЕ у категорији АРХИТЕКТУРА 2
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ног и јавног простора стамбеног блока. У условима ри-

горозних програмских и буџетских ограничења, вешто 

креирајући волумен објекта, аутори су постигли висок 

ниво ликовности, подржан рафинираном материјализа-

цијом полуатријума и улазне зоне – трема. Свакако изу-

зетан репрезент у најраспрострањенијој категорији код 

нас – станоградњи.

Признање у категорији Архитектура
Дејану Миљковићу и Јовану Митровићу,
за Пословни објекат „Media House“ у Булевару осло-
бођења 107, у Београду

Изузетно квалитетна архитектонска артикулација у 

врло ограничавајућим и захтевним условима градске 

регулације – урбане матрице. Пословни објекат, омеђен 

урбанистичким регулама, димензијама, волуменом, мо-

гућим визурама, на врло примерен начин кореспондира 

са својим најближим окружењем, не реметећи већ успо-

стављени ред – слободностојећи стамбени низ. Објекат 

дефинишу врло високи професионални стандарди, како 

у пројектовању, тако и у реализацији.

Признање у категорији Архитектура пројекти
Слободану Данку Селинкићу, 
за Парк Е-75, покривање аутопута кроз Нови Београд

Пројекат покривања аутопута кроз Нови Београд нуди 

врло занимљиву, провокативну идеју, која би могла ини-

цирати низ размишљања, конкурсних тема, па и кон-

кретних активности. Пројекат представља мегаструкту-

ру, адекватну наглашеним урбанистичким потезима Но-

вог Београда, те свакако врло провокативан покушај да 

се кроз еколошки одговорни приступ стекну нови про-

сторни, обликовни и употребни квалитети у затеченом 

урбаном ткиву града.

ПРИЗНАЊЕ у категорији АРХИТЕКТУРА 3
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Признање у категорији Експеримент и истражи-
вање
Ајли Селенић,
за Интердисциплинарни истраживачки пројекат „Хи-
пербореја – од линеарног до површине, од површине 
до простора“ 

Пред нама је просторна структура са могућношћу транс-

формације, као производ изузетно преданог ручног 

рада, али и као симбол вишезначја.

Ауторка је, користећи се митским изразом „Хипербо-

реја“ (у култури неких евроазијских народа персонифи-

кација уништене колевке цивилизације, док код других 

представља евокацију земље бесмртности), указала на 

постојање константности промена, трансформације, па 

самим тим и различитих појавности, како сама нагла-

шава „од линеарног до површине, од површине до про-

стора“.

Признање у категорији Ентеријер
тиму „Неоархитекти“: Снежани Веснић и Владимиру 
Миленковићу,
за Текстил „Double“, пословни простор у ГТЦ Плаза, 
Нови Београд

Рад на креирању ентеријера је сам по себи врло сложен, 

захтеван, али и прилично недефинисан ангажман, без 

јасних, детерминисаних граница. Архитектура унутра-

шњег простора је сумарум елемената присутних у датом 

простору, волумену, који у сагласју са неким другим фак-

торима (колор, светлост) чине амбијент. Управо таквом 

дефиницијом су се понели и аутори пословног ентерије-

ра, без намере да наметну сопствене креативне потребе 

за дизајнерским бравурама. Уз минималне интервен-

ције, стандардним елементима успели су да креирају 

врло сврсисходну просторну атмосферу.

ПРИЗНАЊЕ у категорији АРХИТЕКТУРА ПРОЈЕКТИ
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ПРИЗНАЊЕ у категорији ЕКСПЕРИМЕНТ И ИСТРАЖИВАЊЕ

ПРИЗНАЊЕ у категорији ЕНТЕРИЈЕР
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Признање у категорији Гости Салона – дело у ино-
странству
ауторском тиму „Енота“: Деан Лах, Милан Томац,
за Спортску дворану „Подчетртек“, Здравилишка 
цеста 24, Подчетртек, Словенија

Ауторски тандем је показао изванредну креативност 

у приступу, решењу једне, могло би се рећи ординарне, 

али и јако захтевне теме – спортског објекта. Функцио-

налне, конструктивне и технолошке условљености, које 

су свакако могле произвести стандардни спортски обје-

кат – халу, нису биле препрека ауторима да изузетним 

обликовањем, инвентивношћу и смелошћу произведу 

објекат другачије појавности, практично култно место 

у малом урбаном окружењу. Инсистирањем на само 

једној боји, ефекат моноволумена је подигнут до нивоа 

скулптуре, те свакако овај објекат представља не само 

помак у третирању овакве пројектантске теме, већ и ре-

перно место архитектонске професије.

Признање у категорији Публикације
Владимиру Митровићу,
за историографску студију Архитектура XX века у Вој-
водини

У Београду, 24. март 2011. године

Председник Жирија

Горан Војводић, дипл. инж. арх.

09 ПРИЗНАЊЕ у категорији ПУБЛИКАЦИЈЕ

ПРИЗНАЊЕ у категорији ГОСТИ САЛОНА
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БИНА 2011  ОДРЖИВО / НЕОДРЖИВО

Отварање манифестације почело је у Културном центру 

Београда у препуној галерији „Артгет“. Господин Божи-

дар Ђелић, потпредседник владе Републике Србије, го-

ворио је о значају архитектуре у нашем друштву, о резул-

татима међународног конкурса за Центар за промоцију 

науке на Новом Београду, о високом пласману рада Бра-

нислава Реџића и Владимира Лојанице, о свом виђењу 

развоја Кампа науке и уметности у блоку 39. Отварању је 

присуствовао и господин Борис Подрека, аутор изложбе 

„Структура, боја“ у Ликовној галерији, Волфганг Талер, 

аутор изложбе „Кадрови недовршених модернизација“, 

многи сликари, дизајнери и надасве архитекти, грађани 

града Београда и медији.

Иван Рашковић и Дарко Марушић прогласили су добит-

нике награде Друштва архитеката Београда за „архи-

тектонски догађај године“. Награду је примио Божидар 

Ђелић за Центар за промоцију науке на новом Београду,  

а признања су примили Небојша Брадић за Бијенале ар-

хитектуре у Венецији и за реконструкцију Народног му-

зеја, и група аутора (Владимир Ловрић, Милан Димит-

ријевић, Зоран Булајић, Дијана Милашиновић-Марић, 

Даница Маринковић) за изложбу УЛУПУДС-а названу 

„Портрети архитеката“. Касније, током исте вечери, пу-

блика се прошетала до Куће легата на још једно отва-

рање изложбе „Балканологија“, којој је присуствовао и 

др Клеменс Која, амбасадор Републике Аустрије.

БЕОГРАДСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА 
АРХИТЕКТУРЕ

Арх. Јелена Ивановић Војводић, оснивач и директор „БИНЕ“

„БИНА 2011“ у фокус разматрања ставља феномен одрживог развоја – „тему изнад свих тема”, у свету и овде, 
данас. Како унапредити одговорну архитектонску културу која ће бити носилац прогресивних друштвених кре-
тања, критичког обликовања свакодневице и модерног идентитета? У којој мери архитектура, као организова-
на друштвена дисциплина, може да створи алтернативу неконтролисаној експанзији приватних иницијатива и 
неформалног урбанизма којима је профит једини циљ? Та и бројна друга питања инспирисала су разноврстан 
програм овогодишње „БИНЕ“.

Сл. 1. Отварање манифестације
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Манифестација „БИНА“ почела је пројектом „НЕДО-

ВРШЕНЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ – ИЗМЕЂУ УТОПИЈЕ И 

ПРАГМАТИЗМА“, аутора Владимира Кулића и Мароја 

Мрдуљаша. Пројекат је део програма „Култура 2007–

2013“  који је подржан од стране Европске уније, а ор-

ганизован уз партнерску сарадњу Друштва архитеката 

Београда, Коалиције за одрживи развој (Скопље), Удру-

жења хрватских архитеката, „Трајекта“ (Љубљана), Умет-

ностне галерије (Марибор) и Института за савремену ар-

хитектуру (Загреб). У оквиру „БИНЕ“ одржана је трећа 

по реду конференција под називом „Реинтерпретације 

социјализма: после двадесет година“, с намером да се 

понуди оквир за нове интерпретације односа архитекту-

ре и урбанизма према моделу социјалистичке модерни-

зације.

Наредног дана, у Музеју историје Југославије, после два 

радна панела, одржан је јавни интервју с протагонисти-

ма социјалистичке изградње о архитектонској и урба-

нистичкој пракси у самоуправном социјализму. Гости 

Ивана Куцине били су урбанисти Браца Ференчак, Дра-

гомир Манојловић и Бранислав Личина, а гости Влади-

мира Кулића архитекте Михајло Митровић, Александар 

Стјепановић и Дарко Марушић.

Филмски програм – „Мистерије модернизма: Призори 

модернизације друштва у југословенској кинематогра-

фији“, уреднице програма су биле Ирена Шентевска и 

Маја Вардјан. Програм је реализован уз свесрдну помоћ 

Филмског архива Југословенске кинотеке. 

Филмски фестивал – „Слика града“. Организатор је 

био Француски институт Србија, а уредник Лик Зулије. 

Представљено на фестивалу „Image de ville“ 2003; награ-

да града Бордоа – Међународни фестивал архитектон-

ског филма 1991; прва награда – фестивал „Уметност 

и архитектура“ у Грацу 1993. У потрази за октобром 

и Балканизована Дојче банка су филмови који су били 

приказани као део програма „Школе изостављених сту-

дија“.

„БИНА“ изложбе: 

01 „Балканологија. Нова архитектура и урбани фено-
мени у Југоисточној Европи“. Организатори: Швајцарс-

ки музеј архитектуре („S AM“) и Центар за архитектуру, 

Беч („Az W“); кустос Кај Феклер, и кустоси сарадници: 

Мароје Мрдуљаш и Владимир Кулић. Изложба говори о 

феноменима урбаног развоја у постконфликтној ситуа-

цији у југоисточној Европи.

02 „Структура, боја“. Аутор Борис Подрека (Аустрија). 

Боја је једна од тема у концепту „Сан о граду“, који је 

аутор у градитељском и урбанистичком опусу образ-

ложио кроз теме хлорофила, хоризонтале и мегалита. 

Темом хлорофила бави се у радовима, кроз истражи-

вање и усвајање феномена светлости и боје из природ-

ног окружења, а потом и из теорије боје код Леонарда и 

Вазарелија, и боје код Ворхола и Пистолета. Боја је сас-

тавни елемент екстеријера и ентеријера. Борис Подрека 

Сл. 2. „Борба за архитектуру“
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Сл. 3. Изложба о Богдану Богдановићу

је угледни европски и светски архитекта, урбаниста, те-

оретичар простора и професор на Универзитету у Штут-

гарту (Немачка), на Харварду (САД) и на још десетак 

престижних катедри савремене архитектуре у више ев-

ропских земља. Рођен је у Београду, живи у Бечу, и поча-

сни је члан Српске академије наука и уметности.

03 „Богдан Богдановић – Уклети неимар“. Кустос из-

ложбе је Иван Ристић, продукција је урађена у сарадњи 

са Музејом града Београда, Архитектонским центром у 

Бечу и Архитектонским факултетом у Београду. Богдан 

Богдановић је 2005. свој цртачки опус и фото-архив за-

вештао бечком Центру за архитектуру („Az W“). Након 

двогодишње обраде ове богате грађе, у истој институ-

цији је у пролеће 2009. одржана ретроспектива посвеће-

на делу југословенског меморијалисте, која се сада у не-

што измењеном облику приказује и београдској публи-

ци (изложба је била отворена до 19. јуна 2011. године у 

„Конаку књегиње Љубице“).

04 „Филмски плакат“. Аутори: Јосип Пилсановић и 

Дарко Марушић; кустос: Миодраг Бата Кнежевић. Из-

ложба је фантастична и обухвата радове младих ауто-

ра – архитеката који су цртали плакате за кинотеку из 

60-их година прошлог века. „У она млада времена, када 

сам ја тек уписивао Академију у Варшави, овде у Беог-

раду су два млада момка, тек изродили се у људе, завр-

шивши архитектуру радили, по мом искреном уверењу, 

антологијске ствари на пољу уметности плаката и то на 

терену целе Југославије.“

05 „[8А/40-]: Нове праксе“. Кустос: Зорица Савичић. 

Приказани радови: „Фотографија 4 од 7 архитектура“, 

„Re:act“, „М+студио“, „Антипод“, „1x2 студио“, „Раум“, 

„студио 3А“, „Студио АУТОРИ“. Намера је да се првен-

ствено представе пројекти који су реализовани, али и 

идеје, односно пројекти који нису доживели реализа-

цију, али представљају значајне домете професионал-

ног деловања, приказујући истовремено и контекст који 

дефинише рад ових аутора. Оно што их обједињује је-

сте то што су у питању тимови младих архитеката који 

су својим деловањем већ извршили одређени утицај на 

средину у којој стварају. У условима измењених друш-

твених и економских оквира, утицај архитеката на про-

цесе у грађевинарству углавном је маргинализован. 

Стихијска метаморфоза градова, као и бављење архи-

тектуром у условима недефинисаног социјалног оквира, 

са променљивим економским факторима, оквир је дело-

вања младих архитеката у Србији. Песимизму упркос, 

њихово стваралаштво говори о виталности професије 

и могућности да јасно артикулисани концепти постану 

реалност.

06 „Рестарт: Архитектура у Босни и Херцеговини 
1995–2010“. Организатор: Асоцијација архитеката у Бо-

сни и Херцеговини (ААБиХ). Селектор Ханс Ибелингс 

одабрао је 115 пројеката који „откривају панораму сав-

ремене архитектуре у Босни и Херцеговини и, индирек-

тно, откривају како архитектура помаже у обликовању 

послератне Босне и Херцеговине“. 
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07 „Идеологије и идеали: Прилози истраживању ар-
хитектуре XX века у Војводини“. Организатор: Музеј 

савремене уметности Војводине. Изложба представља 

аналитички проблемски приказ архитектуре у контек-

сту друштвених и идеолошких промена у Европи и Вој-

водини током XX века, тј. испитивање међузависности 

социјално-политичке динамике друштва и архитектонс-

ке продукције.

08 „Централа −› Музеј: Облик одрживости“. Аутори 

изложбе / кустоси: Зорица Циврић и Добривоје Лале 

Ерић, Музеј науке и технике. Као место – простор – дух 

једне епохе, на којој је стваран тако неопипљиво опи-

пљив производ модерног доба – електрична енергија, 

зграда Музеја науке и технике сведочи о међусобном 

утицају развоја науке, технике, технологије и друштва. 

Читав комплекс некадашњег Друштва за трамваје и ос-

ветљење, које је управљало првобитном централом и 

градском железницом, а на коме се сада, поред Музеја, 

налазе и трамвајски депои и објекти ГСП-а Београд, 

истовремено је и сведок и сведочанство раста, развоја 

и промене унутар једног града, једне државе и једне на-

ције. Излагање и чување управо у оваквом простору 

материјалних добара која илуструју модернизацију и 

напредак земље од средине XIX века, отвара могућност 

стварања ширег културно-научног центра, у чијем би се 

језгру налазио Музеј науке и технике.

09 „Кадрови недовршених модернизација“. Аутор: 

Волфганг Талер. Изложба представља опсежну фотог-

рафску базу података, која сведочи о невероватној збир-

ци засебних архитектонских култура које су се развиле 

у бившој Југославији као део заједничког пројекта брзе 

модернизације.

10 „Годишње награде за архитектуру у периоду мај 
2010 – мај 2011“. Изложба је представила десет награда 

различитих институција, додељених између прошлого-

дишње и овогодишње Београдске интернационалне не-

деље архитектуре, од маја 2010. до маја 2011. године.

 (1) Награда Друштва архитеката Београда за

 архитектонски догађај године – Милошу Бати

 Милатовићу, новинару РТС-а, покретачу

 иницијативе за поновну изградњу срушеног

 Авалског торња.

 (2) Награда Удружења ликовних уметника,
 примењених уметника и дизајнера Србије –
 УЛУПУДС 
 – Плакета 41. мајске изложбе „Светлост“ 2009,

 Косани Рошуљ, диа, за Апартмански комплекс у

 Ченти, Војводина.

 – Награда „Александар Шалетић“, 42. мајске

 изложбе „Хармоније“ 2010, Стевану Жутићу за

 „showroom“ новог бренда „Camerich“.

 (3) Награда Инжењерске коморе Србије за
 изузетно достигнуће у струци 
 – др Игору Марићу, диа, за четири урбанистичка

 плана (Кнез Михаилова, Ново бежанијско гробље,

 Вршац и Стара планина);

 – др Саши Милијићу, дпп, за четири просторна

 плана посебне намене (Стара планина, Копаоник,

 Акумулација Стубо-Ровни и Аутопут Е-75).

 – Дарији Бањанин, диа, и Горани Ристовић, диа,

 за остваривање изузетних резултата на почетку 

 стручне каријере и за значајан успех који су постигле

 у раду на вођењу и у сарадњи са тимовима

 стручњака у домену урбанистичког планирања.

 (4) Награда „Ранко Радовић“ – Дејану Миљковићу,

 диа, и Јовану Митровићу, диа, за кућу/атеље вајара

 Мрђана Бајића у Београду.

 (5) Велика награда архитектуре Савеза
 архитеката Србије за животно дело –

 Зорану Бојовићу, диа.

 (6) Годишња награда за архитектуру Савеза
 архитеката Србије – Александру Милојковићу, диа, 

 за Анекс Медицинског факултета у Нишу.

 (7) Награда за архитектуру компаније „Новости“
 – Вањи Милетић, диа, и Ирени Виденов, диа, за

 стамбену зграду у Новопазарској улици у Београду.

 (8) Grand prix Салона архитектуре – aуторском

 тиму Браниславу Митровићу, Јелени Кузмановић, 

 Немањи Зимоњићу, Игору Пантићу, Огњену Крашни 

 и Синиши Таталовићу за хотел „Центар“, угао

 Успенске и Јеврејске улице у Новом Саду.

 (9) Награда града Београда за архитектуру и
 урбанизам – проф. Слободану Мићи Рајовићу, диа, 

 проф. др Зорану Никезићу, диа, и проф. Василију

 Милуновићу, диа, за пословно-стамбени објекат

 „Б2“ на Теразијској тераси у Београду.

 (10) Награда Савеза архитеката Србије за животно
 дело за 2010. годину – Изложба „Моја архитектура“ 

 представљала је дело стваралачког опуса архитекте

 Горана Војводића у периоду 1995–2010. 

11 „Социјално становање у заштићеним условима“. 

Аутор: „Housing center“. Корисници програма становања 

у заштићеним условима су избеглице и интерно расеље-

ни, смештени у колективним центрима или неадекват-

ном приватном смештају, и социјално угрожено локално 

становништво (стара лица, самохрани родитељи, особе 

са инвалидитетом, лица са хроничним болестима). Сви-

ма њима заједничко је то што не могу да самостално и 

под тржишним условима реше свој стамбени проблем 

и без помоћи и подршке заједнице остваре успешну со-

цијалну интеграцију.

12 „БИНА рециклира“. Аутори: студенти 4. године Фа-

култета за уметност и дизајн, Мегатренд универзитет, 

одсек за дизајн ентеријера. Консултант: Александра Ра-

онић; подршка: Јелена Киш („RECAN“ фонд). Студентска 

инсталација „БИНА рециклира“ испитује могућности 

поновне употребе искоришћеног и одбаченог материја-

ла, бави се односом приватног и јавног градског просто-

ра и питањем границе унутрашњег и спољашњег про-

стора. 
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13 „Борба за архитектуру“. Немогући интервју с про-

тагонистима „Борбине награде“. Кустос: Инес Толић; 

тим за документацију: Јелица Јовановић, КОР Скопље и 

Бранко Белаћевић. Борбина „Савезна награда за архи-

тектуру“ по први пут је додељена 1966. године, а на так-

мичењу је учествовао по један архитекта из сваке репуб-

лике. Међу оснивачима су Михајло Јанковић, Станко 

Мандић и Михајло Митровић. Највише награда је до-

дељно за зграде друштвеног стандарда (19) и туристич-

ких објеката (8).

„БИНА“ предавања

Предавања су показала на који начин треба формира-

ти нову архитектонску праксу. „Анаморфозе“ Бориса 

Подреке говоре о промишљању и креирању приватних 

и јавних простора у његовој архитектури. „Конверзија 

електричних централа у музеје: предности и вредности“ 

Зорице Циврић, приказала је како је могуће и на који на-

чин транформисати старе објекте у нове музеје. 

„БИНА ромски блок / Романо блоки БИНА“. Владимир 

Мацура кроз своје фантастичне пројекте доказује које 

су све могућности ка решавању и побољшању данашњег 

стања ромских заједница. Каталин Береску, „Одакле 

треба да узимамо моделе?“, говорио је о креативностима 

у светским сламовима и покушајима да се помогне љу-

дима да изађу из сиромаштва и несигурности. Остали 

предавачи: Роберт Бу, Ненад Стјепановић, Бранислава 

Жарковић, Иван Ристић, Ханс Ибелингс, Кај Феклер, 

Љубица Миловић, били су креативни и занимљиви, а 

делове њихових излагања  моћи ћете да видите на сајту 

www.bina.rs.

„БИНА“ радионице

„Када дунем и ватру сунем, срушићу ти кућу!“ Орга-

низатор: Дечији културни центар, Наташа Каталина, 

Биљана Бранковић и Братислав Бранковић. На духовит 

начин је показана разлика између одрживих и неодржи-

вих кућа. 

„Ветро-парк: Наука и архитектура у служби одрживо-
сти“. Организатор: Центар за промоцију науке, Биљана 

Бранковић, Братислав Бранковић и Романа Бошковић. 

Сјајна радионица са кућом која се сама снабдева елек-

тричном енергијом путем ветра!

„БИНА“ шетње. Шетње су најинтересантније за грађа-

не, јер нас директно упознају са историјом града и ње-

ним заборављеним вредностима. „Алејама Новог гро-

бља“, Виолета Обреновић, историчар уметности, „Доко-

момо“, Марија Мартиновић и Добривоје Лале Ерић (Тер-

моелектрична централа „Снага и светлост“, Меморијал 

жртвама фашизма, Јеврејско гробље, Војногеографски 

институт, комплекс Астрономске опсерваторије на 

Звездари), „Одрживи развој заштићених амбијенталних 

целина уз учешће јавности“, Подграђе тврђаве Бач, пред-

стављање „Летње школе архитектуре“, Бач 2010, Јелица 

Јовановић и Драгана Петровић.

„БИНА“ трибине. Трибине су најбољи начин успо-

стављања дијалога између стручњака и јавности у свим  

просторним сегментима наших градова и њихове будућ-

ности. „Од неодрживог ка одрживом“, модератор Иван 

Рашковић; „Мали речник (не)одрживости“, модератор 

Миа Давид; „Међународни конкурси“, модератори Не-

над Стјепановић и Јелена Ивановић-Војводић, учесни-

ци: Јован Митровић, Роберто Симон, Дејан Васовић, 

Волфганг Чапелер, Бранислав Реџић и Владимир Лоја-

ница. „Ко је одговоран за унапређење стамбених услова 

Рома?“, модератор Јована Глигоријевић, учесници: Ос-

ман Балић, Каталин Береску, Роберт Бу, Лазар Дивјак, 

Владимир Мацура, Славка Мачакова и Живојин Митро-

вић.

„БИНА“ округли сто: „Богдан Богдановић – уклети 
неимар“. Учесници округлог стола: Фридрих Ахлајтнер, 

Владимир Вуковић, Бојан Ковачевић, Драгана Милано-

вић, Димитрије Младеновић, Борис Подрека, Иван Ри-

стић, Дитмар Штајнер, Владан Ђокић. На округлом сто-

лу се говорило о Богдану Богдановићу и његовом делу 

из данашњег угла, или новијег времена, што треба да 

допринесе новом и потпунијем сагледавању Богдана као 

најзначајнијег и најсвестранијег ствараоца друге полови-

не прошлог века. Осим Богданове меморијалне архитек-

туре, било је речи и о његовом раду на факултету, о ар-

хитектонској школи, о његовом предмету Архитектура 

града, о раду на месту градоначелника Београда. Владан 

Ђокић је приказао најновији број часописа САЈ, који је 

посвећен Богдану Богдановићу на иницијативу „БИНА“ 

тима. 

„БИНА“ и бројеви. Богат, квалитетан и разноврстан 

програм одвијао се на 15 места у центру града. Про-

грам се састојао од следећег: 20 предавања, 18 филмо-

ва, 14 изложби, једна конференција, три архитектонске 

шетње, две дечије радионице, једна студентска радио-

ница, два представљања часописа и публикација, три 

представљања изложби, три трибине, један округли сто, 

једна панел дискусија, један јавни интервју са протаго-

нистима социјалистичког планирања и изградње Новог 

Београда, један разговор са младим архитектима, једна 

промоција и додела награде ДАБ-а и 5 спонзорских пре-

зентација. У суботу, 14. маја 2011. године, „БИНА“ је била 

део програма „Ноћ музеја“ са четири отворене изложбе 

и два специјална програма. Више од 78 дешавања зајед-

но са отварањима и пригодним дружењима, са више од 

100 учесника програма – организовала је група од око 

25 особа и 10 студената волонтера. Да би се све ово ост-

варило, било је потребно направити сарадњу са три по-

кровитеља, 28 партнера, једним донатором, 15 спонзора 

као и 10 медијских партнера.
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Врање, 11-18. фебруара 2011.

Главна тема овогодишњег Архиjенала је одржани јав-

ни конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско ре-

шење уређењa централне зоне Врања и прво јавно пред-

стављање радова конкурса са свечаним уручењем награ-

да. Пратећи програм манифестације чинили су пред-

стављање „животног пута“ новосадског архитекте Боре 

Радусиновића, лауреата „Табаковићеве награде“ за 2010. 

годину, стручно предавањe о јавним просторима, пре-

зентација из области грађевинарства, и на крају округли 

сто Друштва врањских архитеката, чија је тема такође 

била посвећена конкурсу.

Свечано отварање манифестације одржано је 11. фебру-

ара говором проф. др Милисава Дамјановића, председ-

ника скупштине ИКС-а, који је, између осталог, рекао 

да је „ова манифестација успела да се одржи свих ових 

година“, и да га посебно радује „враћање праксе јавног 

конкурса, који је одмах обезбедио учешће великог броја 

младих аутора“. Иначе, конкурс је расписала ЈП Ди-

рекција за развој и изградњу града Врања, у сарадњи са 

Друштвом врањских архитеката. На оцењивање је при-

стигло 26 радова, који су прегледани од стране Жирија у 

саставу: доц. др Александар Кековић, председник, проф. 

др Миодраг Ралевић, заменик, арх. Већија Костић и арх. 

Слађана Поповић. Прва награда је додељена архитекта-

ма Бојану Стојановићу и Марјану Петровићу, друга доц. 

мр Александри Ђукић и Милошу Радоичићу, а трећа 

тиму који чине Милан Јанковић, Димитрије Милетић, 

Горан Максић и Петар Туфегџић. После образложења 

одлуке Жирија од стране председника Александра Кеко-

вића, и после свечаног уручења награда од стране пред-

ставника организатора конкурса, награђени аутори су 

имали прилику да ближе презентују свој рад присутној 

публици. О самом конкурсу је било више речи у прет-

ходном броју часописа Архитект, 31-32.

Другог дана Архијенала у Малој галерији Народног му-

зеја представио се архитекта Бора Радусиновић преда-

вањем под називом „Савремена архитектура: Стамбени 

и пословни објекти архитекте Боре Радусиновића, изве-

дени у периоду 1972-2010. год. – критички осврт и иску-

ства“, у којем је на најбољи могући начин испричао свој 

Шеста по реду, сада већ традиционална архитектонска манифестација под називом „Архиjенале 6“, одржана је 
у Врању, у Галерији Народног музеја, од 11. до 18. фебруара 2011. године, у организацији Инжењерске коморе 
Србије - Регионалног одбора подсекције дипломираних инжењера архитектуре - матичне секције пројектаната 
регионa Ниша и Друштва врањских архитеката.

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

АРХИJЕНАЛЕ 6
арх. Зоран Стојевић

Сл. 1 Отварање Архијенала
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развојни пут и кроз интеракцију са присутнима успо-

ставио контакт и приближио свима свој рад и поглед на 

живот и архитектуру. Његово предавање је употпунила 

монографија Архитектура Боре Радусиновића, аутора 

Владимира Митровића, и пратећа изложба његових ра-

дова у Малој галерији, која је уједно била и пратећа из-

ложба главне манифестације.

Предавање на тему „Јавни простори“ одржале су Татјана 

Цветковић и Данијела Бандовић, представнице ЈП „За-

вод за урбанизам Врање“, где су представиле тренутно 

стање јавних простора града Врања са констатацијом 

да нема квалитетних простора, и кроз даљу анализу 

постојеће ситуације и текућих дешавања изведен је за-

кључак да је неопходно стварање функционалних, ква-

литетних и међусобно повезаних јавних простора, а да 

је добар почетак за то управо завршени конкурс. Препо-

рука је да се преко израде Студије јавних простора града 

Врања и нових конкурса дође до најбољих решења. Нај-

више је било говора о врањском излетишту Александ-

ровачко језеро за које је урађен план детаљне регулације 

који би требало да представља полазну основу за његово 

оживљавање.

Манифестацију је подржала компанија „Tarkett“ и „Га-

лерија подова“ из Бачке Паланке, презентацијом „Нове 

технологије и материјали у грађевинарству“, где су при-

сутне упознали са својим производним програмом и 

применом најбољих решења приликом пројектовања 

подних подлога у различитим објектима и различитих 

намена.

Шести Архијенале је завршен округлим столом чија 

је тема била „Конкурс и реализација конкурса“. Дис-

кутовало се о регуларности конкурса, улози Друштва 

врањских архитеката у његовој организацији и, коначно, 

о реализацији која би требало да уследи. Сви су се сло-

жили да је добро што се кренуло са мртве тачке и што 

је након толико година организован јавни конкурс, и да 

би требало у будућности да их буде више. Као један од 

предлога за даљи рад Друштва је да се наредни конкурс 

припреми и организује још боље. Оно што остаје да се 

види, а што ће време показати, јесте у којој мери и на 

који начин ће се искористити и реализовати победничко 

конкурсно решење и како ће се одвијати послеконкурсне 

активности и његово спровођење у дело.

На крају се може рећи да је и овог пута Архијенале при-

вукао пажњу не само струке, већ и шире јавности. С 

обзиром да је Архијенале препознат од стране локалне 

самоуправе и ресора за културу града Врања као мани-

фестација која има све вредности и квалитете културног 

догађаја, нашао је своје стално место у календару кул-

турних дешавања, тако да је потребно да се манифеста-

ција подигне на виши организациони ниво и да се тачно 

дефинише њен карактер. Други разлог за то је још важ-

нији, а то је наша реалност, време у коме се ради и ства-

ра, време светске глобализације и транзиције кроз које 

пролази народ и друштво после ратова и страдања, у 

коме су постављени нови системи вредности. Неопход-

но је одвојити такмичарски карактер манифестације од 

ревијалног због укупне продукције и квалитета архи-

тектонских радова. Највероватније ће то бити Тријенале 

врањске архитектуре који ће се организовати на три го-

дине по угледу на друге успешне изложбе, а да Архијена-

ле остане годишња манифестација која већ има свој ток 

и своје име. У осталом, о свему овоме одлучиће Друштво 

врањских архитеката, које пред собом има још доста по-

слова по питању сопственог опстанка и развоја.

Сл. 2 Конкурс за централну зону Врања
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„Народна архитектура свакако спада међу најзначајније 

културне тековине народа. Богатство облика, разноли-

кост, естетска и уметничка димензија, особине су које 

народно градитељство чине једним од највреднијих дела 

уметничког стваралаштва.

Сеоска кућа представља одраз природних, друштвених, 

културноисторијских и економских прилика, као и тех-

ничких могућности неког времена. Основна карактери-

стика сеоске архитектуре је њено спонтано развијање. 

Она представља дело сеоских мајстора без икакве улоге 

стручних лица и без утицаја градске архитектуре. Она 

је у великој спрези са природом и простором, а тиме је 

ближа суштини него било који други вид грађевина. 

Вредност народног градитељства је управо веза објека-

та са природом, његово уклапање у аутентични пејзаж 

и услове поднебља, као и у начин живота људи. Самоуки 

народни градитељи су развили способност да уоче праве 

вредности које треба да задовољи простор у коме ће жи-

вети. Они су инстинктивно схватили неопходност уса-

глашавања начина живота људи са природом и логич-

ним путем долазили до изванредних архитектонских 

решења, на којима им се и данас може позавидети.

Међу многим стварима које говоре о вредности и зна-

чају народног градитељства, није на одмет навести и 

податак да је још давне 1910. године чувени француски 

архитекта Ле Корбизије боравећи у Србији био оду-

шевљен народном архитектуром тада старе књажевачке 

чаршије, чију је вредност и лепоту препознао и пренео 

на папир. Његов цртеж старог Књажевца и данас се чува 

у збирци Народног музеја у Београду. Овај податак само 

потврђује чињеницу да народно градитељство спада у 

најзначајнија дела народног стваралаштва и свакако за-

вређује нашу пуну пажњу. 

Међутим, данас је народно градитељство у великој мери 

запостављено. У селима га практично више и нема. При-

мери објеката на којима су сачувани елементи и дух на-

родне архитектуре, без накнадних интервенција, данас 

су све ређи. Већина објеката је током времена претрпе-

ла измене. Многе старе куће су измењене, преправљене, 

ГАЛЕРИЈА ДАН

НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО
ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

У организацији Завода за заштиту споменика културе 
Ниш, Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу 
и Друштва архитеката Ниша, у мају 2011. године, у Га-
лерији Друштва, организована је изложба семестрал-
них радова студената на предмету Народно гради-
тељство. Доносимо текст из каталога изложбе, аутора 
изложбе проф. др Чедомира Васића, асистента арх. 
Ане Момчиловић и арх. Иване Цветковић из Завода за 
заштиту споменика културе Ниш.

Изложба семестралних радова

студената ГАФ-а на предмету

Народно градитељство

Кућа у засеоку Газдићи

Насловна страна каталога

преграђиване и дограђиване, како би биле прилагођене 

новим потребама данашњег човека. На овај начин су 

многе изворне конструкције нестале, многи декоратив-

ни елементи замењени су новим и савременијим, а енте-

ријер је често у потпуности промењен. Доста је објеката 

препуштено времену, дотрајало и оронуло, а велики број 

њих се срушио.

Истраживањем на предмету Народно градитељство 

обухваћен је већи број објеката народног стваралаштва 
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првенствено са подручја нишког округа, док су прет-

ходних година обрађиване и општине Бела Паланка, 

Сврљиг и Књажевац. Тежња је била да се изврши одређе-

ни вид заштите споменутих објеката кроз прикупљање 

грађе о њима, односно кроз документовање.

Задатак је био да се на терену прикупе основни подаци 

о објектима, грађа о материјалу од кога је објекат грађен, 

техникама грађења, и да се затим изабрани објекат тех-

нички сними. Након тога и сагледавања најпре капаци-

тета и карактеристика самих објеката, а затим и услова 

на терену (прилазни пут, пад терена, могућност проши-

рења садржаја...), дати су предлози ревитализације обје-

ката. Враћањем старе функције објектима, уз додавање 

појединих нових садржаја или, пак, додавањем нове на-

мене, уз обавезно задовољен принцип одрживог развоја, 

у ове објекте би се вратио живот. Овакав начин ревита-

лизације и обнове допринео би туристичкој популариза-

цији села, а сами објекти би били сачувани од заборава. 

Значај њиховог очувања је како историјски тако и кул-

турни, архитектонски, традиционални, обичајни и ам-

бијентални.

Кућа у Каменици - постојеће стањеКућа у засеоку Газдићи - предлог реконструкције - основа спрата

Кућа у засеоку Газдићи - предлог реконструкције

Кућа у Матејевцу - постојеће стање - детаљ

Један део тих радова је приказан у овом каталогу и пре-

зентован на изложби. Сваки од радова на свој начин пред-

ставља решење задатог проблема. Сваки од радова има 

свој концепт, али сваки има за циљ очување народне архи-

тектуре и њено презентовање на најбољи могући начин.“

(Приказани радови су избор редакције „Архитекта“)
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ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАДИОНА
И СПОРТСКЕ ХАЛЕ У „ЧАИРУ“

У току је реконструкција два највећа спортска објекта у граду, не рачунајући базен, који је новијег датума. Ако 
се све одвија по плану, Ниш ће ускоро у „Чаиру“ имати скоро комплетан спортски комплекс. На основу података 
добијених од „Нишпројекта“, доносимо кратак приказ пројеката.

Приредио арх. Зоран Чемерикић

Стадион

Почела је реконструкција Градског стадиона „Чаир“, 

изграђеног пре педесет година, а завршетак радова се 

предвиђа за девет месеци. Реконструкција постојећих и 

изградња нових трибина одвијаће се у четири фазе, уку-

пан број места ће бити преко 18 000, уз 120 VIP ложа и 50 

новинарских места, све према критеријумима „Фифе“. 

Конструкција нових трибина је армиранобетонска и 

комплетно монтажна, а покривање нових трибина пред-

виђено је као четврта фаза, са носећом челичном кон-

струкцијом. Број планираних улаза-излаза на трибине 

омогућује време изласка свих гледалаца за максимално 

осам минута (препорука „Фифе“ је до десет минута), а 

сваки гледалац ће имати своје седиште које је нумери-

сано, што значи да није дозвољено стајање. За димензи-

онисање потребних капацитета санитарних простора 

за гледаоце, коришћени су нормативи за фудбалске ста-

дионе у Великој Британији. За продају хране и топлих 

и хладних напитака предвиђени су на нивоима улаза 

и коридора модуларни пунктови са опремом за пру-

жање услуга, као и посебни самоуслужни аутомати. Ту 

су и блокови свлачионица са свим пратећим садржаји-

ма, простори за судије и делегате, антидопинг контро-

ла, прва помоћ, службене просторије, обезбеђење итд. 

Пројект је урађен у „Нишпројекту“, а одговорни пројек-

тант је арх. Миомир Живковић са сарадницима.

Спортска хала

У току су и радови на реконструкцији и санацији Спорт-
ске хале „Чаир“. Објект је био изграђен 1974. године по 

пројекту арх. Љупке Ковачевић и инж. Ђорђа Злоко-
вића, и представљао је маркантни репер нишког грађе-

винарства по потпуној примени метода префабрика-

ције и смелом решењу кровне преднапрегнуте висеће 

конструкције. Према пројекту реконструкције, хала ће 

добити нови ентеријер, шири капацитет, нови систем 

климатизације, реконструисаће се и све инсталације, 

свлачионице, медицински блок, као и телескопске, одно-

сно покретне трибине, све према захтевима европских 

спортских федерација. Пројектована су два нова улаза 

3Д визуелизација Градског стадиона „Чаир“
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са приступним платоом и степеништем, предвиђена је 

контрола у виду аутоматске идентификације, компјутер-

ске обраде и видео надзора. Ту су тимске свлачионице, 

тренерске и судијске свлачионице, сала за загревање 

спортиста, просторија за антидопинг, амбуланта, лабо-

раторија. Постављањем још једног степеништа са гале-

ријом добија се кружна комуникација дуж целог обима 

хале. Новим паркетом се покрива целокупна површина 

терена. Простор за медије је пројектован у приземљу 

са источне стране хале. Предвиђено је да се нижи део 

објекта затвори дуж целог обима стакленом фасадом 

у алуминијумској конструкцији, а виши део објекта за-

стакљен је одговарајућим термоизолованим стаклом са 

покретним брисолејима. Покривање нижег дела пред-

виђено је кровном мембраном на одговарајућој поткон-

струкцији са термоизолацијом. Хала ће после завршетка 

радова бити спремна за одржавање највећих спортских 

такмичења, а 2012. године одиграће се утакмице прели-

минарне фазе Европског првенства у рукомету. И овај 

пројект је урађен у „Нишпројекту“, а одговорни пројек-

тант је арх. Марко Даковић са сарадницима.

3Д визуелизација Спортске хале „Чаир“

ВЕСТИ ИЗ БЕОГРАДА

„Акоја“ бисер у центру града 

Свака метропола има свој симбол по коме је пре-

познатљива. А Београд?! 

Европски градови Рим, Барселона, имају своје сим-

боле – фонтане које су својом оригиналном ар-

хитектуром дале печат том граду. Да ли је то код 

нас Теразијска чесма, фонтана испред Храма Све-

тог Саве, фонтана на Тргу Николе Пашића, нова 

фонтана у Ташмајданском парку или „Жена са 

бисером“ у Безистану? Бронзана фонтана „Жена 

са бисером“, рад вајара Александра Зарина, као и 

сам Безистан који повезује Теразије и Трг Николе 

Пашића и околне улице, већ годинама је у лошем 

стању и чека своје прво обнављање после педесет 

година. Главни пројекат санације је већ урађен. 

Ово пулсирајуће место у срцу града, кроз које 

прође хиљаде корисника, захтева да се што пре ре-

новира. 

Архитекта Владета Максимовић је пројектант овог 

простора – трга са бетонском, решеткастом купо-

лом, замишљеног као један пријатан и амбијен-

тално уклопљен простор у урбану слику Београда. 

Трајањем кроз време постао је своја негативна су-

протност . 

Међутим, почетком јуна најављена је санација – 

конзервација, рестаурација, грађевинске поправке 

овог пасажа. Приоритет ће бити санација ободних 

пропалих фасада, као што је фасада биоскопа „Ко-

зара“, оштећеног плочника платоа и степеништа, 

фонтане и уређење зелених површина. 

На Архитектонском факултету пре пар година је 

расписан студентски конкурс за уређење Безиста-

на, и награђен је рад студената Катарине Обрадо-

вић и Милене Сушић, по коме је урађен и идејни 

пројекат. У нади да ће своју функционалну и обли-

ковну вредност наћи у простору, остаје да се саче-

ка почетак радова. Предвиђено је ново поплочање 

плавим мермером, нова расвета и враћање култур-

них и туристичких садржаја, које заслужује једна 

метропола. Да ли ће овај бисер града постати и ар-

хитектонска лепотица, као на пример фонтана „Ди 

Треви“, остаје да се види крајем године. 

Припремила: Јована Милић, диа. 

3Д визуелизација Градског стадиона „Чаир“
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ЧЕСМА  ФОНТАНА
НА ТРГУ СИНЂЕЛИЋА
КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКО 

РЕШЕЊE ЧЕСМЕ - ФОНТАНЕ СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ

Арх. Марија Младеновић

ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

Сл. 1 Прва награда

Градска општина Медијана је и ове године одлучила да 

распише интересантан архитектонски конкурс, како би 

на тај начин покренула иницијативу урбаног сређивања 

ужег градског простора и у исто време афирмисала мла-

де уметнике нашег града.

На расписан конкурс за израду идејног урбанистичко-

архитектонског решења чесме – фонтане са партерним 

уређењем на Тргу Синђелића у Нишу, до предвиђеног 

рока, 25. 4. 2011. год. до 12 часова, пристигло је укупно 

39 радова.

Комисија у саставу:

председник комисије Драгослав Ћирковић, дипл. инж. 

грађ., председник ГО Медијана,

заменик председника проф. др Милисав Дамњановић, 

дипл. инж. арх.,

члан комисије Марија Младеновић, дипл. инж. арх., и

заменик чланова жирија Елена Васић Петровић, дипл. 

инж. арх.,

одржала је три сесије у просторијама Градске општине 

Медијана. 

На основу критеријума:

- поштовање услова расписа и програма конкурса,

- оригиналност идејног решења,

- атрактивност архитектонског решења објекта (чесме – 

фонтане),

- концепт и функционалност урбанистичко-архитектон-

ског решења партерног уређења,

- квалитет интеграције у урбани контекст,

- критеријум применљивости, економичност и стандар-

ди предложених материјала партерног уређења и урбане 

опреме,

комисија је на завршној сесији донела одлуку да се:

Прво место и награда од 150.000,00 динара додели раду 

под шифром 12910, аутора Радојичић Слађане, студента 

архитектуре, и ментора проф. др Петра Митковића и мр 

Милене Динић. Рад се одликује дискретном интервен-

цијом у простору, једноставношћу и сведеношћу колори-

та. Малим изменама и дорадама постојећег стања, сада-

шњи простор се преобликује и даје му се нови визуелни 

идентитет. Кубичне форме преузете са постојећег споме-

ника доследно се примењују, како у обликовању фонтане 

тако и у новопројектованом мобилијару. Динамичност 

простору даје и партерно уређење својим ортогоналним 

смицањем. Овај рад је у највећој могућој мери испунио 

све задате критеријуме конкурса. Овако конципирано 

решење захтева додатни напор аутора да се у даљој раз-

ради простор приведе намени и да се елементи фонтане 

у потпуности усагласе са обликованим елементима спо-

меника.

Друго место и признање освојио је рад под шифром 
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Сл. 3 Трећа награда

Сл. 2 Друга награда

86080, аутора Јелене Ракоције, д.и.а., Марка Диманића, 

д.и.а., и Надежде Ракоције, апсолвента архитектуре. Рад 

представља веома интересантан  начин решавања по-

стављеног задатка у обликовном смислу. Жири је из тог 

разлога, мимо расписаних конкурсних услова, одлучио 

да овај рад награди посебним признањем, јер су аутори 

исказали инвентивност на овом релативно малом про-

стору, и тумачење на другачији начин од осталих. Ово 

се пре свега огледа како у примени боја партера, тако и 

врло успешном креацијом фонтане. Смиреношћу при-

мењених форми и материјала нежних колора, најбоље се 

одражава савремени приступ дизајнирању оваквих про-

стора.

Треће место и признање додељено је раду под шифром 

56743, аутора Марије Поповић, д.и.а., Игора Таскова, 

д.и.а., и Емилије Савић, д.и.а. Рад је решење које одаје 

утисак једноставности, елегантности и стабилности. 

Највећи квалитет овог рада представља добро дизај-

нирана фонтана. Допадљивом формом доминира про-

стором, а предвиђени материјали лаки су за примену. 

Због оваквог приступа дизајну, пре свега фонтане, њене 

успешне интеграције у урбани контекст, жири је одлучио 

да и овом раду додели признање.

Комисија је констатовала да је, са пристиглих 39 радова, 

одзив аутора на расписани конкурс био изузетан. Број 

и квалитет приказаних решења надмашио је сва очеки-

вања расписивача конкурса и именованог жирија. Ово је 

други конкурс који је расписала ГО Медијана и он пре-

лази у традицију наше општине, која као одговорна ло-

кална самоуправа доказује да се такмичарским духом, уз 

велику конкуренцију и уз примерен наградни фонд до-

бијају најбоља решења.
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Годишња награда САС-а 
за 2010.
Савез архитеката Србије додељује следеће годишње на-

граде: Награду САС-а за најуспешније архитектонско 

дело из свих области у протеклој години и Повељу САС-а  

за најуспешније дело реализовано у иностранству.

За најуспешније архитектонско дело у 2010. години у 

конкуренцији је било укупно пет објеката, од којих је 

награду добио „Анекс Медицинског факултета у Нишу“, 

аутора мр Александра Милојковића, дипл. инж. арх., из 

Ниша. У склопу тима били су и арх. Марко Николић и 

сарадници Дејан Радић и Милица Стојановић.

Неки од критеријума који су овом објекту донели награ-

ду обухватили су објекат у друштвеном и просторном 

контексту: програм, тема и реализација објекта, као и 

изабрана средства реализације. 

АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ

НАГРАДЕ САВЕЗА АРХИТЕКАТА
СРБИЈЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

Приредио арх. Иван Тошић



31

ОКТОБАР 2011, БРОЈ 33  34, ГОДИНА XII

Повеља САС-а за 
најуспешније дело 
реализовано у иностранству
За најуспешније дело наших архитеката, реализовано у 

иностранству, у конкуренцији су била три објекта, реа-

лизована у Бања Луци, Азербејџану и Руској Федерацији. 

Повељу је добио пословни објекат „Сургутнефтгаз“ у 

Сургуту (Руска Федерација), ауторског тима студија „АР-

ТЕФАКТ“, арх. Светислава Мартиновића, арх. Богдана 

Славице и арх. Ђорђа Геца. Сарадници на овом објекту, 

површине 34.000 m2, били су Душан Арсенијевић, Аде-

ла Крстић, Горан Миловановић и Милена Јовић. Инве-

ститор овог пословног објекта, спратности П+9,  је ОАО 

„Сургутнефтгаз“, а реализација је трајала од 2004. до 

2010. године.

АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ
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НАГРАДА ЗА АРХИТЕКТУРУ
„НОВОСТИ“ ЗА 2010. ГОДИНУ

Приредио арх. Иван Тошић

Награда за најбоље реализовано дело у прошлој го-

дини припала је новој Хали спортова у Зрењанину, 

„АГМ студија“, аутора арх. Марјана Ђулинца, Борисла-

ва Петровића, Ивана Рашковића, Александра Томића и 

Наде Јелић. 

Жири компаније „Новости“ за архитектуру чине: арх. 

Бранислав Митровић, др Александар Кадијевић, арх. 

Слободан Малдини, арх. Весна Чагић-Милошевић, арх. 

Ксенија Булатовић и генерални директор и главни уред-

ник компаније „Новости“ Манојло Вукотић.

Жири је у свом образложењу навео да нова спортска 

хала у Зрењанину представља у техничко-технолош-

ком смислу вредно достигнуће. Објекат је једностав-

них форми, готово минималистички, са наглашеним 

архитектонским елементима. Ентеријер је једноставан 

и елегантан, са одличном употребом боје и материјала. 

Здање уноси више стандарде за спортске активности, те 

је објекат у целости непретенциозан, а убедљив. Једна од 

најинтересантнијих констатација Жирија је да је српска 

архитектура изашла из свог локалног карактера, који је 

годинама оптерећивао.

Компанија „Новости“ додељује годишњу награду за ар-
хитектуру још од давних 70-их година прошлог века. 
Некада позната под именом „Борбина награда“, ово је 
једна од најпрестижнијих годишњих награда на овим 
просторима. Доказ за ово је и чињеница да је на аутор-
ски конкурс „Новости“ стигло 15 пројеката реализова-
них објеката и 106 студентских радова.



33

ОКТОБАР 2011, БРОЈ 33  34, ГОДИНА XII АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ

Спортска хала је реализована 2009. године и од тада је, 

поред награде компаније „Новости“ добила и следеће 

награде: „Ранко Радовић“ 2009, прво место на листи „де-

сет најбољих“, рубрика културе, „НИН“, јануар 2010, као 

и Признање 32. Салона архитектуре у Београду.

Сама хала је капацитета 2.549 сталних и 252 помоћна 

места, бруто развијене површине од 7.281,67 m2. Најбоље 

објашњење концепта хале може се наћи на сајту ДАБ-а, 

па га тако преносимо у оригиналу:

„Објекат је конципиран као јавни форум, који поред 

основне намене спортског борилишта, нуди разне јавне 

садржаје, допуњујући њихову понуду, како на нивоу не-

посредног окружења, тако и на  најширем нивоу градске 

средине Зрењанина. 

Склоп хале је решен као центрично организована струк-

тура са борилиштем у језгру габарита и помоћним и до-

датним садржајима који се групишу око њега. Поменути 

садржаји се развијају следећи своје технолошке шеме, а 

све унутар опне правилног паралелопипеда. Унутрашње 

потцелине склопа су затворене у своје анвелопе које им 

дају улогу кућа унутар велике куће, изражене спољном 

опном / фасадом хале. Разуђеност габарита унутрашњих 

садржаја истиче поменути концепт, где је облик просто-

ра одређен контуром потцелина делова склопа и делује 

као њихов нематеријални негатив.

Просторна структура склопа предвиђене садржаје раз-

вија у шеми отвореној за приступе и коришћење са раз-

них страна, па тиме буди реминисценције на атмосферу 

античких форума.“

Извори:

www.agm.rs

www.dab.rs
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ВЕСТИ ИЗ АРХИТЕКТУРЕ
Арх. Александра Миљковић и Јована Милић, диа.

„Google SketchUp“ радионица 

У општини Нови Београд, 7. и 8. маја ове године одржа-

на је радионица „Google SketchUp“ у циљу обуке заинте-

ресованих за креирање 3Д садржаја на сервису „Google 

Earth“. Радионицу је водио Жељко Здравковић, реализа-

тор пројекта „3Д Нови Београд“ у оквиру кога је обрађе-

но преко 700 најважнијих објеката на територији општи-

не Нови Београд, и Никол Дробек (Nicole Drobeck), ар-

хитекта и представница компаније „Google“. 

Радионица је била јако успешна, са више од 60 учесни-

ка, како из Београда и других градова Србије, тако и из 

Грчке и Француске. Учесници су били махом из области 

архитектуре, али и ентузијасти вољни да дају допринос у 

развоју 3Д модела свог града и земље у којој живе. Пре-

зентована је нова, унапређена верзија „Gogle SkethUp“ 

програма и детаљно објашњена његова употреба и мо-

гућности при моделовању. 

С обзиром на вишемилионску дневну посећеност серви-

са „Google Earth“, израда 3Д модела објеката и комплет-

них градова је одлична промоција наше земље, развој-

них, економских и туристичких потенцијала, те стога 

завређује много већу пажњу од досад посвећене и преда-

није ангажовање на овом пројекту. 

Препорука: Нађите мало времена и посветите пажњу 

овом виду 3Д изградње, „посетите“ Београд и Србију 

на „Google Earth“-у, „прошетајте“ улицама, и можда от-

кријете објекте за које нисте ни знали да постоје... а мо-

жда и добијете жељу да измоделујете свој објекат и на тај 

начин га презентујете целом свету. 

http://www.google.com/earth 

Бач кроз векове 

У оквиру богатог програма овогодишње Београдске ин-

тернационалне недеље архитектуре (БИНА), удружење 

„Група архитеката“ организовало је једнодневни излет у 

Бач. 

У самом месту домаћин је била Славица Вујовић, ар-

хитекта из покрајинског Завода за заштиту споменика 

културе, која нас је уз максималну посвећеност и анга-

жовање потанко упознала са историјским вековним раз-

војем и постојањем Бача, колевке Бачке. 

У току шетње посећена је Бачка тврђава, која је данас 

најстарија тврђава у Војводини. Током систематских ар-

хеолошких испитивања, утврђено је да је локалитет на 

коме је тврђава са подграђем насељен у континуитету 

од праисторије. Након бурног „живота“, дуги низ годи-

на тврђава је била напуштена, и пала у заборав, све док 

1948. није добила статус споменика културе. Конзерва-

торски радови су започели 1960, и коначно 2003. дон-

жон кула бива комплетно реконструисана и почиње свој 

нови живот као изложбени простор. На другим кулама 

рађене су мање интервенције како би се делимично ко-

ристиле. Предвиђен је и повратак воде реке Мостонге 

у ровове око тврђаве и подграђа, формирање „Воденог 

града“. Очекује се боља будућност тврђаве, зато што је 

пројекат рестаурације уврштен у план финансирања од 

стране Европске комисије и Фонда за капитална улагања 

Војводине. 

Не мање вредни пажње, посећени су и манастир Бођани, 

Хамам и Фрањевачки самостан. 

Препорука: Потрудите се да вас пут одведе у Бач. Ужи-

ваћете у стварима које ћете видети и причама које ћете 

тамо чути. Није довољан само један стубац да вам се то 

пренесе.
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Теслин торањ
Годинама уназад, тихо се прича о изградњи „Теслиног 

торња“ у Београду. Последњих пар месеци прича је по-

стала гласнија. Идеја је потекла од Српске академије 

иновационих наука, аутор је магистар дигиталне умет-

ности Марија Попивода, а све у циљу боље афирмиса-

ности и презентације нашег светски познатог прона-

лазача и научника у области физике, електротехнике и 

радиотехнике – Николе Тесле. Управо из наведеног је 

произашао цео идејни концепт решења зграде, која је 

осмишљена у облику високог торња који би у одређеном 

временском периоду у току дана и ноћи обасјавао град 

„муњама“. Инспирација је била Светска радио станица 

на Лонг Ајленду – „Ворденклајф“, чија је градња започета 

1901. године, затим напола обустављена услед недостат-

ка финансијских средстава, да би потом, у току Првог 

светског рата била потпуно размонтирана под изгово-

ром да може служити немачким шпијунима. Тако кула 

пада у заборав. 

Сам концепт објекта је да обједини више намена, те би 

торањ, осим као споменик, био активно коришћен као 

научни центар за окупљање иновативних људи, музејски 

простор са биоскопом, рестораном, као и посебним про-

сторијама где ће бити симулирани Теслини неостварени 

експерименти, и онима где ће млади таленти радити на-

учне пројекте. 

Локација торња је засад још увек неодређена. Као једна 

од могућих помињана је Славија, али би за тај подух-

ват било неопходно извршити обимне реконструкцијe 

на самом тргу. Друга варијанта је Ушће. Овом проблему 

мора се посветити пуна пажња. Торањ мора бити на ре-

презентативном месту, јер ће будућом изградњом поста-

ти нова реперна тачка главног града.

Припремила:

Александра Миљковић, диа.

Нови зелени рај Ташмајдана 
Ташмајдански парк грађен је у периоду од 1950. до 1954. 

године, а ово је његова прва права реконструкција. Име 

„Ташмајдан“ парк је добио по каменолому који се нала-

зио на локацији парка. 

Радови на уређењу Ташмајдана почели су средином но-

вембра 2010. године, по пројекту Архитектонског факул-

тета, на челу са професором Јованом Митровићем, кога 

је ангажовала Влада Азербејџана, која је уједно и инве-

ститор. Наше предузеће „ЦИП“ је радило контролу и 

надзор радова, а архитекта Елдар Гусејнов је аутор. ЈКП 

„Зеленило Београд“ је ангажовано за израду пројекта 

хортикултуре. 

У парку је изведена музичка каскадна фонтана са водо-

скоцима и са рефлекторима који мењају боју. Предвиђе-

но је и постављање соларног пуњача за мобилне теле-

фоне и дрвених лежаљки, два велика најмодернија дечја 

игралишта, фитнес на отвореном, специјални парковс-

ки мобилијар, ограђени део за кућне љубимце, кружна 

трим стаза, дугачка око 500 метара, пешачке стазе, мали 

павиљон за пензионере. Предвиђена су и два информа-

тивна пункта. Ташмајдански парк биће препознатљив по 

црвеној алеји цветова „леденог срца“, крошњама липа, 

борова, кестена, бреза и тиса, које ће ноћу бити осветље-

не. 

Урбани мобилијар, клупе, расвета, одликују се једно-

ставношћу, сведеним линијама и неутралним тоновима 

који су се ненаметљиво уклопили у амбијенталне цели-

не парка. Бетонске стазе и стазе од разнобојних камених 

плоча, воде кориснике до различитих места дешавања у 

парку. По свим својим карактеристикама ова освежена 

оаза ће се разликовати од осталих у граду. Из парка се 

пружа диван поглед на цркву Светог Марка. 

У парку су постављени споменици првом председнику 

независне државе Азербејџан Гајдару Алијеву и српском 

писцу Милораду Павићу. Споменици од бронзе високи 

су око три метра и биће откривени на дан званичног от-

варања парка. Аутор оба споменика је професор из Ба-

куа, вајар Натиг Алијев. 

Треба још поменути да је у септембру 2007. на Архитек-

тонском факултету организована изложба студентских 

радова на тему уређења Ташмајданског парка. У току 

су последње припреме и сређивање парка за његово 

свечано отварање крајем јуна. Иначе, парк је увелико у 

фунцији, тако да се може уживати у зеленој оази, али и 

у хладовини у реновираним летњим баштама ресторана 

на Ташу, како га сви од милоште зову. У будућности је 

планирано и уређење Пионирског парка, те ће Београд 

добити још једну оазу, тј. још једно плућно крило у срцу 

града.

Припремила: Јована Милић, диа. 
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ОСНИВАЊЕ
УДРУЖЕЊA АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ

Др Игор Марић1

„У светлу многих промена у нашем друштву, некада-

шњи Савез архитеката Србије морао је да се угаси и да 

буде формирана нова организација архитеката Србије. 

Не улазећи у детаље гашења једног и формирања другог 

удружења, треба рећи да је назив – Удружење архитека-

та Србије – произашао из аналогије са Светским удру-

жењем архитеката (UIA) и са нашим Законом о удру-

жењима.

Шта је исто, а шта се мења, осим назива, видећемо у бу-

дућности. Најлакше би било у овом излагању цитирати 

нови Статут, али битније је колико ће се од циљева и 

делатности остварити. Мислим да је важно уложити на-

пор да УАС задобије ауторитет, прво у еснафу, а онда и у 

јавности, да се у данашњем друштву чује глас архитеката 

и да тај глас има утицаја на дешавања у архитектури и 

изградњи.

Да бисмо остварили своје циљеве, треба постићи отво-

реност, масовност, елитност и ангажованост. Удружење 

је по дефиницији добровољно, невалидно, непрофитно, 

стручно-научно, интересно, професионално, ванстра-

начко, те је главно питање које су му могућности да 

утиче на друштвене токове у домену струке, ако имамо 

на уму максиму да је архитектура „политика + ултра“. 

Важна полуга за остваривање циљева јесте масовност и 

са друге стране стручност, када се ставови поткрепљују 

јасним чињеницама и потврдом тих ставова од стра-

не већине у демократском амбијенту. УАС је управо у 

таквом амбијенту и основан као замена за претходни 

САС. На позив председника Друштва архитеката Беог-

рада, доц. Ивана Рашковића, дипл. инж. арх., позвана су 

активна градска друштва из целе Србије да пошаљу своје 

делегате на оснивачку скупштину 2. 3. 2011. године у Бе-

ограду.

Оснивачкој скупштини су присуствовали представни-

ци из Ниша, Новог Сада, Београда, Крушевца, Ваљева и 

Пожаревца. Делегати су се сложили са предлогом имена 

друштва, његовог Статута, и одлучили да за заступни-

ка удружења именују др Игора Марића, дипл. инж. арх. 

Ради регистрације УАС-а, делегати су појединачно пот-

писали захтев за регистрацију. Дана 17. 6. 2011. године, 

Агенција за привредни регистар донела је Решење о упи-

су у Регистар удружења. За област остваривања циљева 

наведено је: Развијање и унапређење архитектуре и са-

радња архитеката на повезан начин, регионално и на 

нивоу градова, на територији целе Републике, као и са-

радња са струковним удружењима Европе и света.

Да бисмо се подсетили како се архитектонски еснаф 

удруживао у Србији кроз време, треба рећи да је прво 

професионално удружење основано 1868. године као 

Техничарска дружина. Затим 1890. године као Удружење 

српских инжењера, а тек 1896. се помињу архитекти 

у Удружењу српских инжењера и архитеката. После 

Другог светског рата укинута су претходна удружења и 

формирано је Друштво инжењера и техничара Народ–

не Републике Србије 1945. године, у коме су архитекти 

имали своју секцију. Касније, већ 1951. године, долази до 

промене имена у Савез инжењера и техничара Србије, 

у коме ће архитекти имати свој Савез архитеката Ср-

бије. 

Ова сведена генеза показује како су архитекти прола-

зили кроз разне модалитете организације на републич-

ком нивоу, али је наjбитније да су од прве техничарске 

дружине до данас континуално у оквиру скупне органи-

зације инжењера и архитеката, највећег и најелитнијег 

удружења инжењера и архитеката (СИТС-а), у оквиру 

којег делују заједнички, а и независно, у исто време.

 Сви знамо да је грађевинарство, а самим тим и архитек-

тонска делатност у кризи. Мало се гради; цене архитек-

тонских услуга су ниске; бесправна градња ће још дуго 

представљати проблем у изградњи насеља; инвестито-

ри често не прихватају правила струке у жељи за што 

већим профитом; законска регулатива, и поред честих 

промена, има пуно недостатака, процедуре су дугачке! 

Нагомилани проблеми не могу се решити појединач-

У Београду је марта ове године одржана оснивачка скупштина новог Удружења архитеката Србије – УАС, као 
замена досадашњем дугогодишњем Савезу архитеката Србије, који је и званично престао да постоји. Тим пово-
дом смо од тзв. заступника нове струковне организације српских архитеката, г. Игора Марића, добили пригодан 
текст.
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ним иступима, зато нам треба шири консензус који УАС 

жели да оствари. 

Циљ УАС-а није да се постави изнад градских друштава, 

већ да их прикупи у заједницу која је као таква респекта-

билнија и јача, зато је у најскорије време неопходно да се 

реактивирају она градска друштва која су се пасивизи-

рала и да се формирају нова. Први кораци ће бити да се 

поставе приоритети, а то би већ могло бити на Изборној 

скупштини која треба да се одржи у последњем кварталу 

ове године.

Ову кратку информацију пишем управо када се спајају 

две стране моста на Ади Циганлији у Београду, једног 

великог архитектонског и инжењерског подухвата који 

стреми у висине и чврсто стоји на земљи, па нека 

аналогија за УАС буде иста таква.“

__________________________
1) Др Игор Марић, архитекта, виши научни сарадник и 

директор Института за архитектуру и урбанизам Ср-

бије, Београд.

Присутни на Оснивачкој скупштини УАС-а

(с лева на десно стоје):

1 – МИЛАН ЂУРИЋ

2 – ЛАЗАР КУЗМАНОВ

3 – ДАРКО МАРУШИЋ

4 – СРЂАН ЦРКВЕЊАКОВ

5 – АНА ГЛАВИЧКИ 

6 – БОРИСЛАВ ПЕТРОВИЋ

7 – АЛЕКСАНДАР КЕКОВИЋ

8 – АЛЕКСАНДРА КОНЕСКИ

9 – МИОДРАГ МЕДАР

10 – ИГОР МАРИЋ

11 – СЛАВИША ШЋЕКИЋ

(с лева на десно у доњем реду): 

12 – ЋИРИЋ БРАНИМИР

13 – АЛЕКСАНДАР ЧАРНОЈЕВИЋ

14 – ИВАН РАШКОВИЋ

15 – НЕМАЊА РАДУСИНОВИЋ

16 – ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ

17 – ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ
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Пекинг се већ дуже време позицио-

нира као седиште економског, умет-

ничког и културног утицаја у 21. 

веку, тако да тренутно не постоји 

упечатљивије, занимљивије, инспи-

ративније и динамичније место. От-

ићи у Пекинг је апсолутни приори-

тет на списку сваког љубитеља путо-

вања. А никада нам Кина није била 

ближа него сада. Јефтини летови и 

борба авио компанија на тржишту, 

довели су до тога да пут у Кину кош-

та око 450 eвра. Заједно са ноћењем, 

које у одличном хостелу кошта око 

4-5 евра за ноћ, пут се може органи-

зовати за отприлике 500 евра. Олим-

пијске игре 2008. године омогућиле 

су да се додају енглески називи и об-

авештења у подземној железници, да 

ресторани ставе слике оброка у ме-

није, али и да се Пекинжани навикну 

на присуство бројних страних тури-

ста!

Прва ствар, да не кажем проблем, са 

којом се сваки странац сусретне је 

како доћи од аеродрома до жељене 

дестинације у граду. Сви знамо да 

постоје светске метрополе са по не-

колико аеродрома, где ово питање 

није уопште добро решено. Не и у 

Пекингу. За неког ко први пут до-

лази, ово је пука формалност. Брзи 

воз иде директно до кружне линије 

метроа, на сваких десетак минута, 

а карта важи и за вожњу у метроу. 

Док сам летео од Москве до Пекин-

га, информисао сам се да ли је моја 

карта метроа, коју сам скинуо са Ин-

тернета, добра. Добио сам одговор: 

„Дајте да погледам, пошто се стално 

отварају нове станице на појединим 

линијама.“ Не треба ни помињати да 

возови иду на свака 3-5 минута, за-

висно од линије. 

Оно што је било велико олакшање 

је коришћење магнетних картица у 

јавном превозу. У свакој станици ме-

троа може се купити карта за једну 

или неколико вожњи, али и магнетна 

картица са сумом коју сами одредите, 

и том картицом плаћате сваки вид 

јавног превоза. Када не желите више 

да је користите, картицу враћате, а 

вама се враћа депозит који сте дали.

Пекинг... Kако уопште почети чланак о граду као што је Пекинг? Јефтини производи, екстремно велики и брз 
економски развој, пет милиона возила на улицама, језик и култура потпуно страни нама... Ово су неке од пред-
расуда о Пекингу и Кини уопште. А истина је сасвим другачија! Стотине километара „хутонг“ уличица, преко 
40.000 локалних ресторана, најдинамичнија сцена модерне уметности и архитектуре, а тек „Велики зид“ и „За-
брањени град“...

Слика 1: Источна Чанган авенија (Chang'an Avenue)

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА

ПЕКИНГ  ПОЗИТИВНИ ШОК
Арх. Иван Тошић
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Од чега кренути, шта прво видети у 

Пекингу? „Забрањени град“ и Тје-
нанмен трг су свакако најпознатија 

одредишта. Размишљајући о овим 

знаменитостима, долазим до пора-

жавајућег сазнања да о њима зна-

мо углавном из филма „Последњи 

кинески цар“ и протеста са Тјенан-

мен трга 1991. године, са чувеним 

снимком протестанта испред тенка. 

Мало се пажње посвећује историји 

и култури истока у нашем друштву и 

школству. А то директно доводи до 

олаког формирања предрасуда које 

сам помињао на почетку текста. Јер 

да сам знао историју Кине тада, као 

што је знам сада, био бих спремнији 

за оно што сам затекао у Пекингу!

Основна ствар за сваког архитекту 

је да се упозна са градом, а то може 

једино постићи шетњом. Зато сам на 

путу до Тјенанмен трга сишао три 

станице раније и упутио се пешице. 

Шок! Један огроман, ПОЗИТИВАН 

шок! Преда мном се створила метро-

пола са широким булеварима, дрво-

редима, високим модерним зграда-

ма, савремена архитектура, зачиње-

на богатим оријенталним стилом, 

која просто одише позитивном енер-

гијом. Када погледам уназад, нисам 

сигуран шта сам заправо очекивао, 

али је предиван осећај када сам у 

тренутку схватио да све предрасуде 

које сам имао падају у воду и да ћу 

у наредних неколико дана заправо 

разумети ко су и шта су Кинези. 

Прилаз Тјенанмен тргу је збуњујући. 

Са десне стране се налази прва ка-

пија „Забрањеног града“, а са леве 

стране се отвара огроман брисани 

простор. У ствари, са леве стране 

је сам трг, али је његову величину 

тешко схватити, јер пред собом ви-

дите 44 ha трга! Било ми је потреб-

но око 35-40 минута нормалног хода 

да са једног подужног краја дођем 

на други, и то без разгледања зна-

Слика 2: Зграда државне електроенергетске комисије

Слика 4: Тјенанмен трг (Tiananmen)

Слика 3. Ориентал плаза (Oriental plaza)
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менитости на тргу. Поређења ради, 

то је растојање од споменика у цен-

тру Ниша до ГАФ-а. Интересантно 

је да модерни Пекинг стоји раме уз 

раме са многобројним историјским 

здањима и локацијама, али модерни-

зација узима свој данак. 

Све је више старих четврти које не-

умољиво нестају пред булеварима, 

тржним центрима и солитерима, а 

са њима нестаје и хутонг, тј. улице 

у старим стамбеним зонама, авлије, 

сокаци. Оне су специфичне, са си-

вим циглама и атмосфером која у 

њима влада, пошто још само ту мо-

жете видети како локални момци у 

пиџамама играју шах у сенци дрво-

реда, или чути песму птица у каве-

зима које надјачавају саобраћај об-

лижњег булевара.

Ове историјске жиле куцавице Пе-

кинга полако нестају. Највећи број 

хутонга просто доживљава модер-

низацију, па се улица асфалтира, а 

бокови постају принудни паркинзи, 

чиме једина сродност са некада-

шњим хутонзима остаје само назив. 

Сами Пекинжани нису задовољни 

оваквим стањем ствари, али само 

слежу раменима, јер су свесни да је 

напредак потребан, те да је на крају 

крајева и природно да старо уступа 

место новом. Али постоје иниција-

тиве да се овакви делови града са-

чувају, чак се наменски сада и граде 

нови, који би туристима требало да 

дочарају дух старог Пекинга.

Постоји, наравно, место које је у 

потпуности сачувало аутентичност 

старог Пекинга. То је „Забрањени 
град“, ризница кинеске историје и 

културе. „Забрањени град“ је био 

царска кинеска палата, од средине 

Минг династије, до краја Ћинг ди-

настије, односно од 1420. до 1925. 

године. Овај комплекс се састоји од 

980 објеката, обухвата површину 

од 780.000 m2 и представља најочу-

ванији пример традиционалне ки-

неске архитектуре палата, чији се 

културни и архитектонски утицај 

може приметити највише у источној 

Азији. Последњи кинески цар је на-

пустио палату 1925. године и од тада 

је ово музејски комплекс. 

Тешко је описати „Забрањени град“. 

Потребно је око три сата само да се 

прође кроз све његове делове, а уко-

лико је уз вас и водич (прави или 

аутоматски), онда око 4-5 сати. Ко-

личина примљених информација 

је огромна, од тога који цар је шта 

градио и додавао, преко тога која ка-

пија је када и како коришћена, па до 

тога где су и како су живеле цареве 

конкубине. Наравно, у склопу „За-

брањеног града“ је и предиван парк 

уз северну капију, али и више мањих 

паркова са храмовима.

Слика 7: Капија најузвишенијег склада  (Gate of supreme harmony) 

Слика 6: План забрањеног градаСлика 5: Хутонг Беиксин (Beixin Hutong)
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Слика 9: ПаркСлика 8: Храм неба (Тemple of heaven)

Слика 10: Објекти унутар Централне бизнис четврти (Central 

business district)

Слика 11: Трећи саобраћајни прстен (East Third Ring)
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Слика 12: Гуангхуа булевар (Guanghua road)

Слика 13: Сохо Шангду (SOHO Shangdu)

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА
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Вера и вероисповест су јако битан 

део кинеске културе. Будизам је 

јако давно стигао у Кину и сматра 

се главном религијом. С обзиром на 

скоро 2000 година постојања на тим 

просторима, није чудно да је Пекинг 

препун храмова. Неки од њих су 

међу најимпозантнијим на свету и 

као такви привлаче хиљаде верника 

месечно. Несумњиво треба помену-

ти небески храм „Temple of heaven“, 

који су сваке године посећивали 

цареви Минг и Ћинг династије, мо-

лећи се небу за добру жетву. 

Овај комплекс је специфичан по 

кружном храму, 36 m у пречнику 

и 38 m висине, грађен комплетно 

од дрвета, али без иједног ексера! 

Храм је симбол неба и налази се на 

квадратном платоу који је симбол 

земље. Цео комплекс је окружен „Ти-

антан“ парком, чија је површина не-

вероватних 270 ha. Не постоји други 

комплекс овог типа и ове површине 

на свету.

Северна кинеска равница, у којој се 

налази Пекинг, чудно је место. При-

рода није подарила бујну вегетацију 

и богату земљу овом региону, али 

јесте реке и благу климу. Људи су 

зато стотинама година култивисали 

земљу и кротили природу. Није ни 

чудо да се Пекинг изузетно поноси 

својим парковима, јер их има јако 

пуно, а скоро сваки од њих има језе-

ро или реку. Најлепша ствар у вези 

са пекиншким парковима је то што 

достижу свој врхунац у различито 

доба године. Један је познат по цве-

тању трешања (Yuyuantan), други по 

лотусима (Lianhuachi), трећи јер је 

у њему једна од највећих богомоља 

Пекинга („Тиантан“ парк и „Храм 

неба“), па чак и парк који се зове „Пе-

киншки међународни парк скулпту-

ра“. То значи да у свако доба године 

можете заменити градску вреву са 

спокојем који нуде ови паркови. При-

мера ради, на само пар стотина ме-

тара од Тјенанмен трга и „Забрање-

ног града“ налази се мали парк, који 

је свега 15-20 метара удаљен од град-

ске авеније, а у коме ћете помислити 

да сте у предворју раја!

Најпознатији и најзначајнији парк, 

након „Тиантан“ парка, је „Летња 

палата“, комплекс који се прости-

ре на 2.9 km2, од чега три четвртине 

чини Кунминг језеро. Историја каже 

да је ова палата настала као парк 

у првој половини XII века, у време 

владавине Јин династије, а тек 1750. 

године, у време Ћинг династије, до-

била је свој данашњи назив. Иако 

је крајем XIX и почетком XX века 

уништавана у два наврата, царе-

ви су је обнављали, јер представља 

својеврсну оазу лепоте и спокоја.

На само сат времена вожње од цен-

тра Пекинга налази се „Велики зид“, 

који је заиста велики! У реду, можда 

се не види са месеца и можда он није 

један велики, непрекинути камени 

змај који се протеже целом Кином, 

али је права посластица за обилазак. 

По зиду можете лагано да препеша-

чите један сегмент, а уколико се умо-

рите, можете успињачама да сиђете 

са зида, или да се попнете, а уколико 

сте пуни енергије, можете малтене и 

да планинарите на једном делу зида. 

Али, шта год решили, искуство је не-

поновљиво. 

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА

Слика 10: Велики зид
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Када се заситите историјом, можете 

кренути у део града који каракте-

рише савремена архитектура. Неће 

никог зачудити што се тај део зове 

„Central business district“. Име све 

говори. Нисам, још увек, имао при-

лике да обиђем нпр. Њујорк, али 

мислим да на Менхетну нећу виде-

ти ништа другачије у односу на овај 

део Пекинга, јер је та архитектура 

типична за све развијене метрополе 

света.

Неки од архитеката који имају своје 

објекте у овом делу Пекинга су Џон 

Портман (John Portman), Скидмор, 

Овинг и Мерил (Skidmore, Owings 

and Merrill), „Аруп“ (Arup), Рем Кол-

хас (Rem Koolhaas) и многи други.

Облици, материјали и типови обје-

ката које сам видео у овом делу Пе-

кинга јасно указују да не само да 

Пекинг иде у корак са временом, већ 

то траје доста дуго. Овако нешто се 

не прави за пет или десет година, 

већ најмање за двадесет, ако не и 

више. Није неопходно ићи на запад 

да бисмо видели нешто савремено. 

То се може видети и доживети и на 

истоку! Архитектура Пекинга једно-

ставно не престаје да изненађује. Ко-

лико год историјских и савремених 

објеката Пекинг има, постоје и они 

који ће тек ући у уџбенике историје 

архитектуре, а то су: „Птичје гнездо“, 

„Водена коцка“, зграда CCTV-a (на-

ционалне телевизије) и Национална 

опера.

Њихови аутори су великани архи-

тектуре:

– Рем Колхас из Холандије: зграда 

CCTV-a.

– Пол Андре из Француске: зграда 

Националне опере.

– „Водену коцку“ је градио међу-

народни конзорцијум: „PTW 

Architects“ из Аустралије, „Arup“, 

„CSCEC“ (China State Construction 

Engineering Corporation) и „CCDI“ 

(China Construction Design 

International) из Шангаја.

– „Птичје гнездо“ је такође дело 

међународног тима: Жак Херцог и 

Пјер де Мерон (Јacques Herzog, Pierre 

de Meuron – Herzog & de Meuron), 

архитекта Стефан Марбах (Stefan 

Marbach), уметник Аи Веивеи (Ai 

Weiwei), и „CADG“ (Central Asia 

Development Group) коју је пред-

водио архитекта Ли Ћингданг (Li 

Xinggang).

Сам преглед архитеката и фирми 

које су градиле ове бисере показује 

да је Пекинг постао центар светске 

архитектуре. Мислим да не постоји 

начин да се ови објекти адекватно 

опишу. У најмању руку, сваком од 

њих би требало посветити посебан 

чланак. Од њих застаје дах. Ово је, 

једноставно, будућност архитектуре. 

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА

Слика 14: Зграда националне опере

Слика 15: Зграда ЦЦТВ

Слика 16: „Водена коцка“

Слика 17: „Птичје гнездо“
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

Поводом двоструког јубилеја – 120 година од осни-
вања Месног нишког удружења српских инжењера 
1891. године, и 50 година од оснивања Друштва архи-
теката Ниша 1961, разговарали смо са мр Иваном Ре-
дијем, архитектом, дугогодишњим чланом и једним од 
председника Друштва.

ИВАН РЕДИ
ИЗМЕЂУ НИША И ГРАЦА  ЖИВОТ 
ПОСВЕЋЕН АРХИТЕКТУРИ

Разговор водио уредник

Сл. 1 Манасија 2010.

„АРХИТЕКТ“: У Вашој биографији видимо да сте, по-
ред осталих многобројних функција које сте имали у 
струковним организацијама некадашње Југославије, 
били и председник нашег друштва. Реците нам нешто 
о том периоду, када је, у највећој мери Вашом заслу-
гом, кућа – легат Наума Ћермила враћена Друштву. 

Иван Реди: Моја прича о том периоду има свој прапо-

четак средином 60-их година прошлог века. Тада сам 

са групом истомишљеника (посебно Б. Стевановић) на 

архитектонском одсеку Техничког факултета у Нишу 

основао „Клуб младих архитеката“ и био његов први 

председник. Био је то израз наших потреба и љубави 

према позиву који смо одабрали. Желели смо да кроз 

различите активности – путовања, издавачку делатност, 

конкурсе и друго – проширимо наше видике. Неколи-

ко активности које вреди споменути: били смо у Грчкој, 

Италији, објавили репринт публикације проф. Бране 

Миленковића 38 линија, имали конкурсе („Галерија сав-

ремене уметности са атељеима на Бубњу“, „Викенд кућа 

у Сићеву“), итд. А онда сам 1969. године дипломирао и 

отишао из Ниша.

Следећа фаза била је везана за почетак 70-их. Тада сам 

се вратио у Ниш, након рада у Врању, и почео 1971. год. 

да радим у Пројектном студију „Архитект“. Била је то из-

узетно млада и полетна екипа (Љуба Станковић, Мило-

сав Цекић, Слободанка Ферик, Љупка Ковачевић и др.), 

која је тежила ка највишим архитектонским циљевима. 

Мој посебан допринос био је учлањивање у Друштво ар-

хитеката Ниша, где сам већ на самом почетку био иза-

бран у Управу Друштва. Ситуација није била сјајна. Већ 

дужи низ година Друштво је таворило, јер су промене у 

оквиру друштвенополитичког система земље биле врло 

велике, а тадашњем председнику, арх. Љубиши Мило-

шевићу, дивном човеку и пријатељу, понестајало је снаге 

и воље да се са тим носи. На првој следећој Скупшти-

ни ДАН-а, изабран сам за председника Друштва. Моја 

предност на тој функцији била је чињеница да сам од-

лично познавао функционисање друштвено-политичког 

система, с једне стране, а са друге, да сам имао изузетну 

потребу да дајем, и у овој области деловања, свој несе-
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бични допринос струци. Другим речима, био сам изу-

зетно мотивисан за тај рад.

Трећа фаза мог ангажовања везана је за период када сам, 

крајем 70-их, изабран за председника Друштва инжење-

ра и техничара Ниша (ДИТ Ниш). Ситуација је била 

слична оној на почетку мог мандата у Друштву архите-

ката: без правих радних просторија (једна канцеларија у 

приземљу зграде Општине Ниш) и без јасне програмс-

ке оријентације. У исто време изабран сам за потпред-

седника Савеза архитеката Србије, а по функцији сам 

био члан Председништва инжењера и техничара Ср-

бије. Усмеравајући своју активност, пре свега, на важне 

друштвено-економске теме, у релативно кратком року се 

остварила значајна сарадња и дијалог са широм друш-

твенополитичком заједницом, поготово са општином 

Ниш. У оквиру ње, посебно разумевање и сарадњу смо 

имали са потпредседником Пером Сератлићем, који нам 

је изузетно помогао да коначно, после много перипетија, 

дођемо до наше куће – легата Наума Ћермила.

Последња фаза мога ангажовања у друштвеним орга-

низацијама почела је избором за члана Председништва 

Савеза архитеката Југославије и члана Председништва 

Савеза инжењера и техничара Југославије. Поготово 

када сам изабран за председника Председништва Саве-

за архитеката Југославије. На овој функцији сам, и поред 

све тежих услова рада и деловања, остварио и највеће и 

најзначајније резултате. Поготово ми је драго да је Ниш 

у свему томе био у центру догађања. Као први председ-

ник САЈ-а који није из републичког центра, инсистирао 

сам, пре свега, да се седнице Председништва САЈ-а по-

времено одржавају у Нишу. Нарочито ме чини срећним 

чињеница да су у Нишу, односно у Нишкој Бањи, одржа-

ни 1983. године и традиционални југословенски „Дани 

архитектуре“ на тему „Планирање, пројектовање и из-

градња тржних центара“ (издата је и књига, прва такве 

врсте у Југославији) са изложбом и, паралелно, Скуп-

штином САЈ-а. Није било нимало једноставно у земљи 

у којој су дезинтеграциони процеси све више узимали 

маха, обезбедити, пре свега, финансирање Савеза, али 

и одговорити међународним финансијским обавезама. 

И поред свих потешкоћа, САЈ је радио и напредовао. Ре-

довно одржавање југословенских „Дана архитектуре“, 

„Борбине награде за архитектуру“, саветовања и излож-

бе, као и издавачка делатност, уз пуно законодавно и ор-

ганизационо сређивање стања у САЈ-у, били су задаци 

које сам са пуно елана реализовао. Посебну пажњу сам у 

том периоду поклањао и нашем присуству на међународ-

ној сцени, пре свега учешћем на међународним скупови-

ма. Сматрао сам, а и данас сматрам, да тек у сучељавању 

мисли и идеја на ширим, светским просторима, можемо 

сазнати колико вреди то што радимо.

Одласком из Ниша, 1989. године, у Грац, завршило се и 

то поглавље мога живота. Пратећи са интересовањем и 

пажњом догађања у Друштву архитеката Ниша од тада 

па до данас, могу са задовољством да закључим да све 

што сам радио није било узалуд. Чињеница да је наша 

зграда успешно реновирана, да часопис Архитект ре-

довно излази, да се одржавају различите изложбе, да су 

„Дани архитектуре“ традиционални, да је у Друштву 

присутан немали број младих архитеката, као и много 

тога другог, чини ме изузетно срећним.

Сл. 2 Конгрес УИА, Кипар, 1984.
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„АРХИТЕКТ“: Колико чланова је имало тадашње 
Друштво архитеката Ниша, какве активности су ор-
ганизоване, и уопште, колики су утицај архитекти 
имали на формирање урбанистичко-архитектонске 
слике града?

Иван Реди: Нажалост, немам тачних података. У сваком 

случају, могу рећи да је одзив био задовољавајући, што 

је, у првој линији, зависило од актуелности акције. Овом 

приликом навешћу само две акције за које сматрам да су 

по свом карактеру биле посебно значајне. Прва је била 

вишедневно стручно путовање у Немачку, са обила-

ском Минхена и Олимпијског села, посета Штутгарту 

и Келну, као и, коначно, посета највећем Светском сајму 

грађевинарства у Хановеру. Ова акција је била од изу-

зетног значаја за чланове Друштва за добијање инфор-

мација о савременим кретањима у светској архитектури 

и грађевинарству. Друга је „Изложба стамбене архитек-

туре Ниша“, на којој је, на великом броју паноа, дваде-

сет нишких архитеката приказало остварења стамбених 

објеката који су пројектовани и грађени у Нишу. Била је 

то прва манифестација те врсте у историји Ниша, вели-

ки продор у буђењу свести о потреби бележења и пре-

зентовања стваралачког рада у Нишу. Наравно, било је 

и много предавања и стручних скупова везаних за ур-

бано-архитектонску проблематику Ниша и шире, а ос-

тварена је и континуирана сарадња са Савезом архите-

ката Србије, што се врло позитивно одразило на развој 

Друштва у том периоду.

Не треба имати илузију да је улога архитеката пресуд-

на за развој и слику града (ова илузија је скоро типична 

за велики број архитеката). Она је свакако значајна, али 

није и одлучујућа у дуготрајном процесу настајања и раз-

воја урбаних средина. Моје дугогодишње професионал-

но и друштвено ангажовање казује ми да су архитекти, 

евентуално, тек „primus inter pares“, односно „први међу 

једнакима“. Период о коме сада говоримо може се ипак, 

по мом мишљењу, окарактерисати као врло погодан, али 

не и довољан за усвајање идеја и предлога за урбано-ар-

хитектонски развој Ниша. Међутим, Ниш нити је тада 

настао, нити се његов развој тада завршио. У сваком слу-

чају, Друштво архитеката је тада дало свој пуни допри-

нос у том процесу, као што га, уосталом, и данас даје.  

„АРХИТЕКТ“: Поставићу Вам још једно питање у 
вези са претходном темом: да ли су и у коликој мери 
рад и став архитекте, запосленог у службама и инсти-
туцијама Ниша, Србије и Југославије, били од зна-
чаја, или су и раније углавном одлучивали политич-
ки фактори?

Иван Реди: У току каријере имао сам прилике да радим 

у Дирекцији за урбанизам као просторни планер, у Оп-

штини Ниш као шеф службе за спровођење урбанистич-

ких планова, а био сам и директор Сектора за изградњу 

трговачко-пословног центра „Калча“ у Нишу. По линији 

мог ангажовања у друштвеним оганизацијама имао сам, 

пак, увида и у ситуацију на ширим просторима Србије и 

Југославије. Мислим да не грешим ако кажем да се ситу-

ација, по том питању, свуда променила нагоре. Наравно, 

ни раније није било славно. Но, ипак се тада више чула 

реч струке, односно појединих архитеката. При том је 

Сл. 3 Спомен обележје ЈХС, 1985.

била јако важна њихова спрега са политичким центрима 

моћи у изражавању друштвених интереса. Данас је та 

спрега важна са центрима моћи у локалном партијском 

политичком спектру, али и са светом бизниса. Ако ана-

лизирамо урбани и архитектонски развој Ниша, тада и 

сада, одмах ћемо наћи потврду за овај став. „Свако вре-

ме носи своје бреме“, каже се у нашем народу. Међутим, 

битно је сада пронаћи нове форме и путеве за развој ар-

хитектуре, који су примерени времену у коме живимо, 

при чему би било пожељно да се некада стечена добра 

искуства („best practice“) априори не одбацују.

„АРХИТЕКТ“: С обзиром да живите и радите у Ау-
стрији више од двадесет година, каква је ситуација 
тамо у погледу уважавања струке? Како су аустријски 
архитекти организовани?   

Иван Реди: Мој први сусрет са архитектуром у Аустрији 

био је још давне 1965. године, када сам обилазио ау-

стријске градове изучавајући, пре свега, барокну сакрал-

ну архитектуру. Још пар пута сам био у Аустрији, али 

пуни контакт је остварен тек 1989. године, када сам по-

чео да радим у Грацу. Своје прве информације о архитек-

тури Граца и познанства са архитектама остварио сам, 

погађате, у „Кући архитектуре“ („Haus der Architektur 

Graz“), институцији која би одговарала нашем Дому и 
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Друштву архитеката. Ова полупрофесионална инсти-

туција је од изузетног значаја за архитектонски живот 

у Грацу. Највећи број стручних манифестација догађа 

се у оквиру ње или у сарадњи са њом, мада постоји још 

неколико других институција („Zentralvereinigung der 

Architekten Österreichs - Sektion Steiermark“, „Forum 

Stadtpark“ и др.).

Снажна архитектонска мисао се почела развијати у Гра-

цу средином 60-их година, када су архитекти, уметни-

ци, писци и друге креативне личности почели борбу са 

прекомерним културолошким утицајем Беча и за више 

слободе у стварању. И не тако дуго, на пољу архитекту-

ре оформљена је једна нова продуктивна сцена, позната 

као „Grazer Schule“. Простор ми не дозвољава да наведем 

многобројне објекте у Грацу који су настали крајем 60-

их и каснијих година. Довољно је ако кажем да је Грац 

тада искорачио на европску архитектонску сцену – од 

„ружног пачета“ постао је „предивни лабуд“. Поменуо 

бих само неколико архитеката који су значајно обеле-

жили архитектуру Граца: Domenig, Giencke, Giselbrecht, 

„Szyszkowitz–Kowalski“, „Kapfhammer–Wegan–Koßdorff“ 

(биро у коме сам поче са радом у Грацу) и др. Важно је 

истаћи да је 70-их, 80-их, па све до половине 90-их годи-

на у Грацу, односно у покрајини Штајерској, владала из-

узетно стимулативна политичка и економска ситуација 

(у стамбеној изградњи „Modell Steiermark“). Судећи по 

реализованим објектима из тог периода, може се закљу-

чити да су архитекти, у највећем броју случајева, знали 

да искористе пружену шансу.

Иначе, у Грацу, односно у Штајерској, влада енормна 

конкуренција. Само у Грацу је присутно 325 архитеката 

и архитектонских бироа! Конкуренција има својих ло-

ших, али и добрих страна. Добра је, свакако, што се гене-

рише потреба да се у пројектовању и грађењу остварује 

највиши могући квалитет у датој ситуацији.

„АРХИТЕКТ“: Ви редовно долазите у Ниш, овде су, 
како се то обично каже, ваши почеци и корени, жи-
вотни и професионални. Каква су Ваша поређења 
Ниша са Грацом? Постоји ли сарадња између та два 
града, у архитектонском контексту, и може ли она 
бити шира и боља него што је сада? 

Иван Реди: Ја, заправо, нисам ни одлазио ни долазио. 

Мени је успело, хвала Богу, да будем и овде и тамо. То 

није било лако остварити. Потребно је много добре воље 

и бескрајне љубави за то. Схватио сам, благовремено, 

да сам срећнији и задовољнији ако моје срце куца, свом 

снагом, за оба града. Схватио сам, такође, да су ми за 

дисање пуним капацитетом потребна оба плућна крила: 

Ниш и Грац.

Има много морфолошких сличности између два града: 

река и њен положај у односу на град, положај градског 

центра, тврђава скоро у центру града, итд. Међутим, 

преовлађују разлике. То је, наравно, сасвим разумљиво, 

ако се анализира развој ова два града. Док се Ниш, као 

птица феникс, стално поново рађао из пепела, дотле је 

Грац имао дугачке периоде мира и изградње. Осим тога, 

друштвено-економски услови које Грац има већ стоти-

нама година не могу се, ни приближно, поистоветити са 

онима у Нишу.

Сарадња и дијалог су две категорије мог деловања које 

ме прате кроз живот. У тешким и претешким 90-им го-

динама у Србији, моје активности у сарадњи између два 

града биле су једнострано оријентисане према Нишу и 

имале су, најчешће, хуманитарни карактер. Од 2000. го-

дине, када је почео да ћарлија поветарац демократских 

промена (моја опсервација), моје усмерење је добило са-

свим други правац. Тако сам на јесен 2001. године осно-

вао и водио „Друштво пријатељства Die Brücke – мост 

Graz–Ниш“, имајући при том једну предивну мисао на-

шег нобеловца Иве Андрића (коју стално носим са собом 

у новчанику): „Од свега што човек у животном нагону 
подиже и гради ништа није вредније од мостова... По-
дигнути увек смислено, на месту на коме се укрштава 
највећи број људских потреба, истрајнији су од других 
грађевина и не служе ничему што је тајно и зло.“
Данас, десет година касније, могу са великим задо-

вољством да констатујем да сам успео да изградим нај-

дужи мост на свету: 814 км између Bergmanngasse 44 –

Graz и Момчила Поповића 4, Ниш. И не само да га из-

градим, већ и да га чувам и унапређујем. Простор ми не 

пружа могућност да макар побројим активности које су 

у том процесу остварене. У сваком случају, највећи број 

њих се догодио по први пут у дугим историјама трајања 

два града.

Наравно да постоје скоро неограничене могућности 

за сарадњу у области архитектуре, у најширем смислу. 

Овом приликом навешћу само две од многих активно-

сти које су ме својевремено одушевиле. Прва је везана 

за долазак велике групе студената и професора Архи-

Сл. 4 „Путујем - дакле живим“ - Лондон, 2011
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тектонског факултета из Ниша у Грац (Архитект бр.15, 

2004, стр.13). Друга се односи на две студенткиње Архи-

тектонског факултета у Грацу, које су након једног мог 

предавања у Грацу о Нишу, одлучиле, по први пут у дугој 

историји факултета у Грацу, да за тему дипломског рада 

на посебан начин анализирају и обраде два града (ди-

пломски рад су, иначе, одбраниле највишом оценом). У 

обе активности мене је посебно импресионирала снаж-

на жеља младих људи да се ангажују и боре за струку 

коју су одабрали.

Ја сам пре скоро три године отишао у пензију, али још 

увек радим, јер верујем да је бављење архитектуром моја 

судбина. У том контексту је и мој став да су сарадња и 

дијалог између Ниша и Граца, и у будућности, ван сва-

ке сумње, потребни. Моје ангажовање на том путу је си-

гурно, све док ми снага то дозвољава, а потрудићу се да 

нађем и следбенике у томе.

   

„АРХИТЕКТ“: Да ли бисте нешто додали као комен-
тар?
 
Иван Реди: Овог пута нисам ништа рекао о мом дуго-

годишњем архитектонском и урбанистичком стварала-

штву, како у Нишу, тако и у Грацу. Поменућу, овом при-

ликом, само један свој пројекат по коме бих желео да ме 

у Нишу памте: Пројекат уређења „Летње позорнице“ у 

Тврђави. За то имам неколико разлога. Први је да је про-

цес пројектовања трајао годинама и да није завршен, 

да је био везан за мени најдражу културну манифеста-

цију у Нишу – Југословенске хорске свечаности, да сам 

у том пројекту сарађивао са дивним људима, као што су 

С. Тариташ, М. Костић и многи други, као и са фирмама 

„Ђуро Салај“, Машинска индустрија и друге; и на крају, 

али не као последње, да су остварени артефакти и данас 

у функцији – улазна капија, спомен-обележје Југосло-

венских хорских свечаности (1985. године, које ми је по-

себно драго), гледалиште, бина (рикванд), као и околно 

уређење у Тврђави. 

Осим тога, желим да се овом приликом посебно захва-

лим супрузи Весни на пуном разумевању које је имала 

дуги низ година за моју љубавницу – АРХИТЕКТУРУ.

„АРХИТЕКТ“: Захваљујемо на разговору и позивамо 
Вас на наше традиционалне октобарске „Дане архи-
тектуре“.

Мр. Иван Реди – биографија

Иван Реди (1943, Јагодина), архитекта. Дипломи-

рао на архитектонском одсеку Техничког факул-

тета у Нишу 1969. године. Завршио постдиплом-

ске студије (1979. и 2000) и магистрирао на Архи-

тектонском факултету у Београду. Апсолвирао на 

Академији за предузетнике у Привредној комори 

Аустрије (1998).

Од 1969. до 1988. године радио као пројектант у 

Врању и Нишу, а у Дирекцији за урбанизам и ко-

муналну изградњу Ниша као просторни планер 

- урбаниста, референт надзора и пројектовања 

и директор Сектора за изградњу ТЦ „Калча“, као 

и у Секретаријату за урбанизам као шеф службе 

за спровођење урбанистичких планова. Од 1989. 

године ради у Грацу (Аустрија) као пројектант у 

бироима, а затим у сопственој фирми. До пензије 

2008. је архитект и технички саветник у фирми 

„Neue Lebensräume“. 

Друштвене активности и функције: члан пред-

седништва и председник (1982-1986) Савеза ар-

хитеката Југославије; члан председништва СИТ-а 

Југославије (1983-1987), члан Издавачког савета 

часописа Архитектура-урбанизам и Градина, 

председник Друштва архитеката Ниша (1974-

1978) и Друштва урбаниста Ниша, потпредседник 

САС-а (1976-1980), председник СИТОН-а и члан 

председништва СИТС-а. Од 2001. године је пред-

седник Друштва пријатељства „Мост Грац-Ниш“.

Пројектовао је аутобуску станицу у Врању (1968), 

бању „Schaffelbad“ у Аустрији (1996). Аутор је више 

детаљних урбанистичких планова у Нишу, Про-

купљу, Прешеву. Организовао је изложбе „Стам-

бена архитектура Ниша“ (1976) и „Планирање, 

пројектовање и грађење тржних центара“ (1983).

Добитник је више признања: „Орден рада са сре-

брним венцем“ СРЈ (1987), „Златна значка ССРНС-

а“ (1981), „Златна значка Југословенских хорских 

свечаности“ (1998), „Плакета СИТЈ-а“ (1986), „По-

веља СИТС-а“ (1985) и др.
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„Истраживања архитектонских израза храмова који 

произилазе из историјских асоцијација насталих у Ср-

бији средином XIX века, продужавају се изградњом пе-

токуполних храмова прве половине ХХ века. Ова ком-

позициона тема генетско је сродство са византијском 

архитектуром у Цркви св. Ђорђа на Опленцу (1919) (сл. 

9). Ту је приметно стремљење аутора пројекта Косте Јов. 
Јовановића да ближе приђе оригиналним византијским 

прототиповима. То се, пре свега, појавило у простор-

ној композицији, где су бочне куполе распоређене пре-

ма странама света (на крајевима равнокраког крста). 

Такав положај купола је у Византији познат још од VI 

века (Црква св. Апостола у Константинопољу). Та тра-

диција византијског неимарства била је примењена при 

градњи Цркве св. Марка у Венецији, и она се често среће 

у средњовековној архитектури Украјине, што не може да 

се каже за Србију и Русију. Иако је у руској архитектури 

‘неовизантијског стила’ петокуполни систем био широ-

ко распрострањен, ипак су се крајње ретко градили хра-

мови са куполама на крајевима крста и њих нема у реги-

ону који се овде разматра. 

Сл.9. К. Јовановић: Црква Св. Ђорђа на Опленцу, (1919)

ИСТОРИОГРАФИЈА

ВИЗАНТИЈСКО НАСЛЕЂЕ У 
ХРАМОВИМА РУСИЈЕ И СРБИЈЕ
У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПРВОЈ 
ПОЛОВИНИ XX ВЕКА 2

Др Валентина Васиљевна Серебрјанаја1

Сл. 9а. Пресек цркве Св. Ђорђа

Сл.9б. Основа цркве Св. Ђорђа
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Веза српске архитектуре са византијском градитељском 

културом несумњива је и у монументалној и свечаној 

петокуполној Цркви св. Марка у Београду (1932-1939) 
(сл. 10). То је јасни пример ‘неовизантијског стила’, где 

је архитектима, браћи Петру и Бранку Крстићу, ства-

ралачки импулс дало водеће дело српског средњове-

ковног градитељства, Храм успења Богородице у Гра-

чаници. Пирамидалност архитектонске композиције 

фасада Цркве св. Марка гради се на основу елемената 

композиције Грачанице. Основни део храма је извијена 

маса која се завршава централном куполом на издигну-

том тамбуру, са појасом полукругова, као код многих ви-

зантијских цркава, нпр. Св. Теодора у Атини (XI в.), Св. 

апостола (XIII - почетак XIV в.), Пресвете Богородице у 

Константинопољу (XI в.) која је претворена у Фехти-џа-

мију и друге. Складна купола завршава вертикалну осу 

здања (висина храма до крста је 60 м). Подужну осу под-

Сл. 10.  Петар и Бранко Крстић: 

Црква Св.Марка у Београду (1932-1939)

Сл.10a. Основа цркве Св.Марка

Из књиге: Протођакон Др. Прибислав Симић: Црквена 

уметност. Стр. 389

влачи приступна апсида и западни ризалит над којим 

се уздиже кула са звоником. Између звоника и наоса по-

стављен је нартекс у ширини храма, а на угловима наоса 

су квадратне куле које се завршавају малим куполама, 

понављајући форму централне куполе - модификацију 

идеје престоничке византијске архитектуре. Црква је 

окружена галеријама (осим на источној страни) у виду 

дубоких портика. Сви основни делови здања завршавају 

се луковима и степенасто подижу навише ка основи цен-

тралне куполе. Зидови и звоници перфорирани су ро-

манско-византијским троделним прозорима. Ентеријер 

Цркве св. Марка је осликан,  као и у Грачаници, све до 

поткуполних сводова. Ефектни поткуполни простор 

лежи на четири округла стуба са византијским капите-

лима. 

Византијски утицај приметан је и код најграндиознијег 

петокуполног храма у православном свету – катедрал-

ног Храма Св. Саве на Врачару у Београду. Његова 

изградња се из низа разлога продужила на много годи-

на (сл. 11). Повод за изградњу је била 300-годишњица 

спаљивања мошти Светог Саве, по наређењу отоман-

ских власти. Грађење храма је почело 1894. године, а 

тек 1989. је био завршен. Званично отварање је одржано 

2004, али се и данас изводе унутрашњи радови. 

На конкурсу спроведеном 1926. године, трећу награду је 

добио архитект Богдан Несторовић (прве две награде 

нису додељене), који је за коаутора позвао истраживача 

српске средњовековне архитектуре Александра Деро-
ка. Богдан Несторовић му је наложио да уради макету 

Св. Софије у Константинопољу. Особеност типолошког 

решења дефинисана је његовом религиозном и култу-

ролошком спецификом. Храм је морао да буде главно 

здање у центру престонице, патријаршијски храм, и та 

идеја је требало да се покаже у његовом уметничком 

изразу. Спољашњи изглед храма је морао да буде вели-

чанствен и свечан. Пред архитектом је стајао задатак да 

створи меморијални храм за велики број људи. У исто-

рији грађења православних храмова најбољи пример је 

била Св. Софија у Константинопољу (532-537). По својим 

размерама, Храм Св. Саве (91х81 м, висина 65 м, дијаме-

тар куполе 34 м) надвисује Св. Софију (75х70 м, висина 

40 м, дијаметар куполе 33 м). 

Богдан Несторовић и Александар Дероко су се користи-

ли композицијом Св. Софије дајући свом храму споља-

шњу сличност. То се изразило тако што, и овде, над 

целом сложеношћу грађевине господари купола на ни-

ском тамбуру, прорезаном многобројним прозорима, а 

пространи високи екседри примакнути су поткуполној 

запремини. По свом решењу основе, пак, Храм Св. Саве 

се принципијелно разликује од Св. Софије, код које је 

уочљиво одвајање од базилике и почиње формирање кр-

стасто-куполног типа храма. Код Храма Св. Саве у осно-

ви плана лежи грчки равнокраки крст. Аутори пројекта 

су применили омиљену композицију ‘неовизантијског 

стила’ – тетраконх. У ентеријеру је постигнуто јединст-

во укупног простора и широко је коришћена богата ор-

наментика капитела која одговара византијским обрас-

цима.

Упоредо са петокуполним храмовима у ‘неовизан-

тијском стилу’ у обема земљама изведено је много јед-
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Сл.11 Б. Несторовић, Александар Дероко:

Храм Св.Саве у Београду (1894-1989), фото аутора

Сл.11а. Пресек храма Св.Саве

Сл.11б. Основа храма Св.Саве

нокуполних храмова. Композиционо, они су корес-

пондирали са средњовековном архитектуром Србије 

и древне Русије. У Србији, од XI до XIV века били су 

распрострањени мали једнокуполни храмови крстасто-

куполног система у варијанти уписаног крста која је од-

говарала принципима и тенденцијама архитектуре нај-

ближе византијске провинције – Грчке. Српски храмови 

су чак у већем степену били повезани са Атином. Нпр. у 

Семендрији на Дунаву (XI в.), у манастиру Жича на Ибру 

(XII в.), у манастиру Студеница (XII в.) и др.

Код Руса преовладавање таквих храмова почиње на пре-

лазу из XI у XII век, и продужава се до XV века. У првој 

етапи изградње значајну улогу је играла Византија; упо-

редо са престоничким градитељима учествовали су и 

грчки мајстори. То су исти принципи и концепције као 

и у балканским земљама, али су се они изражавали и у 

националним формама. Ослањајући се на византијске 

изворе, у другој половини XIX века у Русији и Србији 

почињу да се граде велики једнокуполни храмови пред-

виђени за велики број верника. Образац за њих је био 

широки поткуполни простор, коме су са северне и јужне 

стране придодати екседри који се завршавају конхама.

Композицију тетраконха примењује један од важних 

представника ‘неовизантијског стила’, водећи петрог-

радски архитекта В. А. Косјаков, код Владимирског са-
бора у Астрахану (1895-1904). Он је био добро упознат 

са оригиналима византијске архитектуре у Константи-

нопољу и Атини и уложио је много напора на примени 

руских декоративних мотива. Коаутор за Владимирски 

сабор био је грађевински инжењер Н. Е. Икавиц (сл. 12) 

и то је најзначајније дело међу једнокуполним четворо-

стубним храмовима у Јужном региону.

Због ограниченог простора, размотрићемо само два јед-

нокуполна храма изведена у Србији у ‘неовизантијском 

стилу’. Један је Црква преображења у Панчеву (1874-

1878) (сл. 13), изграђена по пројекту Светозара Ивачко-
вића. Он је са групом студената, који ће постати познати 

архитекти у Србији, био обучаван на академији у Бечу. 

Они су најпре били ученици, а потом следбеници во-

дећег професора Данца Теофила Ханзена. Једнокуполни 

храмови Ханзена – црква у Ламбергу (Љвову), гробљан-

ска црква на периферији Беча и друге, имале су, нарав-

но, утицај на Светозара Ивачковића. Он је доста урадио 

на формирању ‘неовизантијског стила’. Протођакон др 

Прибислав Симић сматра да је Преображенска црква 

прва која је саграђена у том стилу у Србији. Структура 

храма је крстасто-куполно језгро са моћним тамбуром 

и високом сферичном куполом на чијем врху је минија-
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Сл.12. В.А. Косјаков: Владимирски сабор (1895-1904) у Астрахану. Фото аутора.

турна лантерна. На том здању се може пратити веза из-

међу српско-византијске и западне архитектуре. Форма 

и размера куполе су по контурама блиске куполама ре-

несансе и класицизма, којима је додат нови стил. 

Ова црква је упечатљива и због свог звоника који је ко-

ридором повезан са храмом. Пре свега, запањује његова 

висина. Несумњиво, архитекта је био под утицајем мно-

гобројних звоника и кула италијанских палата, у првом 

реду из периода ране ренесансе. Види се сродност са 

историјским прототиповима, као што су звоник Ђота 

на цркви Санта Марија дел Фиоре у Фиренци, цркве Св. 

Марка у Венецији и Сијени, црква Санта Марија Косме-

дин у Риму, затим куле палата Векио и Дел Подеста, Пу-

блико у Сијени, многобројне куле у Болоњи. Високе куле-

звонике су имали средњовековни храмови: катедрални 

храм у Трогиру (1203-1431), црква Богородице у Призре-
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ну (XIV в.), Сопоћанска црква (XIII в.) и друге. Зидови и 

звоник Преображенске цркве имају многобројне двојне 

и тројне византијске прозоре, а у центру бочних фасада 

су високи четвороделни прозори изнад улаза. Светозар 

Ивачковић овде користи не толико директни, већ општи 

образац историјског наслеђа.

Другачији карактер има једнокуполна црква-споменик 

Св. тројице у Горњем Адровцу, изграђена у ‘неовизан-

тијском стилу’ 1903. године по пројекту руског архитек-

те Н. А. Брунија, на месту погибије грофа Н. Н. Рајев-

ског (сл. 14). У његовој просторној композицији уједиње-

не су византијска традиција (широка купола на тамбуру 

Сл.14. Н.А. Бруни: Црква Св.Тројице у Горњем Адровцу (1903.) Фото аутора.

Сл.14а. Купола цркве Св.Тројице
Сл.13. С. Ивачковић: Преображенска црква у Панчеву (1874-

1878). Из књиге: Протођакон Др. Прибислав Симић: Црквена 

уметност. Стр.374.
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прорезаном високим лучним отворима) и декорација 

срп ских средњовековних храмова (све површине зидова 

су са црвено-белим шаховским мотивом, како су то во-

лели да раде моравски градитељи). 

Свој допринос развоју ‘неовизантијског стила’ у Србији 

донели су архитекти из Русије, који су после догађаја 

1917. овде нашли своју другу домовину. Њима је било 

познато богато искуство руске архитектуре тог правца. 

Цркве Св. Тројице у Лесковцу, Св. Константина и Јелене 

у Пожеги архитекте В. Андросова, Св. Димитрија у Ла-

заревцу по пројекту И. А. Рика, радови В. Лукомског, Н. 

Красног, В. Сташевског, Г. Самојлова и многих других, 

одликују се разноврсношћу и високим професионализ-

мом. 

Базиликалне композиције у ‘неовизантијском стилу’ у 

руској архитектури практично нису биле распрострање-

не. У региону о коме је реч у тексту, шема базиликалног 

типа храма је изведена у Казанском сабору у Спасо-
Преображенском Уст-Медведицком манастиру (Вол-

гоградска област) (сл. 15). Изграђен је по пројекту једног 

од зачетника ‘византијског стила’ академика И. И. Гор-
ностаева, а радови су извођени под надзором А. А. Јаш-

ченка. У основи плана је тробродна базилика, а бродови 

су одвојени са два реда прекрасних мраморних стубова, 

по три у сваком. Пластика капитела стубова је тачно ко-

пирана са византијских прототипова. 

Из анализе храмова архитектуре из Русије (на приме-

рима са југа Русије) и Србије у ‘неовизантијском стилу’ 

могу се донети следећи закључци. Како руски, тако и 

српски архитекти, били су талентовани стилизатори 

византијске архитектуре. Најраспрострањенији тип цр-

кава у Русији и Србији у ‘неовизантијском стилу’ био је 

тетраконх, повезан са широким кругом византијских 

споменика. Такви храмови градили су се у варијантама 

са стубовима и без стубова. Паралелно с тим, у том пе-

риоду масовно је био распрострањен крстасто-куполни 

систем у варијанти уписаног крста, традиционалан у не-

имарству обе земље. 

Изводили су се храмови како петокуполни, тако и јед-

нокуполни, композиционо најусаглашенији са средњо-

вековном традицијом својих земаља, што ипак није про-

тивречило византијским изворима. Форма купола има 

низ варијанти, од оне на ниском тамбуру из епохе Јус-

тинијана (Св. Софија у Константинопољу) до каснијих, 

полусферних, на високом тамбуру са полукружним за-

вршним појасом. Практично у свим храмовима се кори-

стила кружна ризница око олтарне апсиде. Храмови се 

карактеришу комбинацијама византијских прозорских 

отвора са богатом декорацијом. Користили су се двојни 

и тројни прозори са повишеним централним отвором, 

са међупрозорским ступцима са византијским кубич-

ним капителима.

Немајући могућност дужег задржавања на формама де-

корације ‘неовизантијских’ храмова, треба приметити да 

су оне веома разноврсне. Велико значење је код храмова 

Русије и Србије имала шара изведена опеком. У средњо-

вековној српској архитектури сви декоративни елементи 

од опеке су давали фасадама лепоту карактеристичну за 

Грчку, посебно код моравске школе где се користио мо-

тив шаховског поља, камена рељефна орнаментика, гла-

зиране ‘розетице’. Српски неимари XIX и XX века су код 

‘неовизантијског стила’ користили све традиционалне 

начине декорисања. Још треба приметити и коришћење 

‘тракасте’ декорације, као код касновизантијских споме-

ника, а такође и инкрустациони стил готике и ране ре-

несансе у Тоскани. Та декорација је дошла у Србију за-

хваљујући територијалној блискости са Византијом и са 

Западом. 

У Русији се декорација храмова ‘неовизантијског стила’ 

формирала под утицајем византијске архитектуре из пе-

риода Палеолога и балканских земаља. ‘Тракасте’ деко-

рације су из Србије прешле у Русију, али су се тамо при-

мењивале знатно ређе. Руски архитекти су се окретали 

елементима декорације староруских храмова и храмова 

‘опекарског’ стила, који је био широко распрострањен у 

Русији у другој половини XIX века и то не само у култној 

архитектури. При свему томе, византијска традиција је у 

стилистици култних грађевина ‘неовизантијског стила’ 

ипак била преовладавајућа.“

Адаптација и превод

З. Чемерикић

__________________________
1) Валентина Васиљевна Серебрјанаја, историчар уметно-

сти, доктор наука, професор на волгоградском Држав-

ном архитектонско-грађевинском универзитету.

ИСТОРИОГРАФИЈА

Сл.15. И.И. Горностаев: Казански сабор (1875-1885).

Уст-Медведицки манастир. Фото аутора.
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Анкета је конципирана тако што је учесницима послата 

листа са неколико питања – тема, а сваком је дата сло-

бода да по свом нахођењу одабере област и одговори на 

њих, уз слање прилога – својих пројеката, студија, тек-

стова. Генерално, требало је дати осврт на протеклих 

двадесет година послератне архитектуре у Југославији, 

са покушајем дефинисања „југословенског израза“ у 

архитектури, места које он заузима у свету, као и изно-

шења свих релевантних проблема у струци. Такође, тре-

бало је нешто рећи и о архитектонској критици, и о мо-

гућим правцима даљег развоја архитектуре. 

Учесници анкете, са простора целе земље, међу најзна-

чајнијим су ствараоцима у архитектури и публицистици 

тог доба: Алексеј Бркић, Зоран Маневић, Брана Милен-

ковић, Милорад Пантовић, Никола Саичић, Ранко Тр-

бојевић (Београд), Мирослав Крстоношић (Нови Сад), 

Зденко Колацио, Вуко Бомбардели (Загреб), Јурај Најд-

харт (Сарајево), Франце Рихтар (Љубљана) и други. Они 

су не само оставили иза себе изузетна дела, већ можемо 

да констатујемо да су били посвећени и свој сложености 

архитектонске струке, посвећени анализи услова у који-

ма се тада радило и великој жељи да се стање тачно ана-

лизира и предложе права решења. Њихова размишљања 

и ставови изузетан су материјал за многобројне асоција-

ције и поређења са данашњицом. Овде ћемо цитирати 

делове њихових излагања, пре свега на тему стања у ар-

хитектури и изградњи. 

Алексеј Бркић: 
„... За последњих двадесет година архитектура код нас 

прекорачила је ону линију... која јасно раздваја прими-

тивну и провинцијалну мисао и укус... Ја сам путовао по 

многим западним и источним земљама... и непрестано 

сам упоређивао тај свет с нашим светом архитектуре... 

отуд моја омиљена теза по којој се степен наше архитек-

туре... налази на просечном светском нивоу.“

„... Архитектонска критика... без рационалне подлоге, 

без филозофије, без историје, без концепта и без на-

дахнућа, гола и танка је лутала... између бојажљивих, 

мудро опрезних неслагања до издашних славопојки... 

Већа штета је на другој страни, она коју почесто чине 

наши жирији, наградне комисије и други слични фо-

руми својим површним, конфузним и неодговорним 

мишљењима, тако да се стандарди оцењивања мењају од 

конкурса до конкурса, од једне награде до друге... Једни 

проглашавају нешто за формализам, док у исти мах дру-

ги налазе да је то аутентичан израз...“

„... У последње време појавили су се аутори критика, 

претежно млади људи, који прилично познају оно о чему 

пишу и од којих се могу очекивати смишљени судови, и у 

будућности не мале користи.“ 

Зденко Колацио:
„... Претежни дио одговорности за споменуто сивило 

просјечности наше архитектуре пада на нас архитекте, 

јер нисмо знали довољно наметнути и уздићи квалитету 

праве архитектонске мисли над просјек свакидашњице; 

други дио наћи ћемо нужно у данашњем нашем друштву 

и у средини којом претјерано доминира грађевинско-

предузимачки став.“

Мирослав Крстоношић:
„... Архитектима је потребно омогућити положај у коме 

ће тежња за квалитетом и материјалном одговорношћу 

превагнути над већ преживелим етичким и моралним... 

при томе мислим на признавање друштвеног положаја, 

равноправног са осталим уметницима... Потребно је 

мењати досадашње навике да законска, често само фор-

малност има превагу и приоритет у односу над личност 

архитекте... Као друштвена организација, Друштво ар-

хитеката морало би у овој ситуацији добити већи углед 

и постати активан чинилац у друштвеним збивањима...“

Зоран Маневић:
„... Сви ми наслућујемо какви проблеми муче београд-

ску архитектуру: проблем ширења архитектонских по-

слова, запослења младих архитеката, смене генерација... 

Популаризацији и валоризацији архитектонских дела... 

архитекти су већ и пришли: у недостатку организоване 

архитектонске критике, они сами јавно популаришу соп-

ствена дела и сопствене личности. Али то ипак не реша-

ва ствар, не решава на демократски начин, подједнаким 

аршином за све. Питање које у последње време све више 

избија у први план јесте општа друштвена афирмација 

Анкета о послератном развоју архитектуре Југославије из 1966.

АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕМЕ

ШТА СЕ ПРОМЕНИЛО У АРХИТЕКТУРИ 
ЗА 45 ГОДИНА?

Приредио арх. Зоран Чемерикић

Текст који следи могао би се уврстити у рубрику „Историографија“, у том смислу што обрађује дешавања у об-
ласти архитектуре и грађевинарства у Југославији пре више од четрдесет година. Међутим, актуелност теме, 
и тада и данас, очигледна је. Наиме, на иницијативу редакције београдског часописа Архитектура урбанизам, 
организована је 1966. године „Анкета о послератном развоју архитектуре Југославије“, чему је посвећен цео број 
47/1967. Издавачи овог угледног гласила, тада јединог у Србији, били су Савез архитеката Југославије и Урбани-
стички савез Југославије, дугогодишњи уредник арх. Оливер Минић, а чланови редакције и издавачког савета 
архитекти Ранко Радовић, Ђорће Злоковић, Михајло Митровић и други. Квалитет прилога и штампе, широка 
област тематике, не само у Србији, већ и у целој земљи, представљали су за архитекте и грађевинске инжењере 
незаменљиви извор информисања и едукације током неколико деценија. 
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архитеката и архитектуре.“

Јурај Најдхарт:
„... Европа се све више униформише – американизи-

ра – а са њом и ми... можда је од Европе требало преу-

зети технику и хигијену, а са Истока животну мудрост, 

култ према природи... да бисмо дошли до циља, до уни-

верзалне синтезе, потребно је да се користимо оним 

што је и гдје је најоптималније... Слиједимо природу и 

њене природне законе! Ту је све у противрјечности, па 

ипак све у равнотежи... Вишеструко нам се освећује то 

што смо тако брутално напустили позитивне креативне 

вриједности нашег културног наслијеђа...“

Милорад Пантовић:
„... Опште стање наше архитектуре није сасвим задо-

вољавајуће. То се може схватити када се зна са каквим 

су се тешкоћама и проблемима морали суочавати наши 

архитекти, у протеклом периоду послератне обнове зе-

мље... ипак... они су брзо реаговали на савремена зби-

вања у свету... Они су много раније прихватили савре-

мени европски функционализам него што су то учинили 

архитекти многих земаља... Известан број архитеката 

је успео да оствари значајне објекте, који ни по чему не 

заостају по својим вредностима иза објеката који су у то 

време остварени у другим земљама.“

„Основне проблеме и недостатке наше архитектуре да-

нас треба тражити у стеченим рђавим навикама, у на-

шим превазиђеним и уским погледима, који се одража-

вају у несавременом начину пројектовања и грађења.“

Никола Саичић:
„... Потребно је да у корену свих подухвата буде архи-

тект стваралац и посленик. Али не усамљен ентузијаст, 

борац препуштен самом себи, него друштвено призната 

снага са дужностима у оквиру закона, са правима у ок-

виру свог делања и пуном слободом уметничког изража-

вања.“

Ранко Трбојевић:
„... Не треба инсистирати на стварању аутономног југо-

словенског израза... тенденција је управо обрнута у сав-

ременом свету, интернационализација свега, па и архи-

тектонске мисли, представља неминовну будућност...“

„... Конкретне проблеме струке можемо посматрати кроз 

три учесника у стварању наше архитектуре: кроз архи-

текту, реализатора и наручиоца... Наш проблем лежи 

у архитектонском просеку који формира базу и даје 

основни квалитет архитектури једне земље. Тај просек 

треба да буде висок у сваком погледу, са високим опш-

тим, ликовним и техничким образовањем. Потребно је 

да школа пружи такво образовање; она то и чини са нај-

бољом вољом али су доње границе њених критеријума 

постављене ниже него што је то препоручљиво... Шта не-

достаје нашем стандардном архитекти? Комплетност и 

жеља да до последње ситнице продре у свој пројекат, не 

остављајући ништа недоречено, ништа што би требало 

да неко други дефинише и доврши. Ово није увек криви-

ца и недостатак архитекте.

На овом месту прелазимо на проблем другог учесника... 

на проблем реализатора. Потребно је да извођач буде 

прожет професионалном свешћу... која је на прилично 

ниском нивоу... Архитект доживи велику пријатност кад 

наиђе на извођача који налази задовољство у свом раду 

и који жели да заједничко дело доврши на најбољи мо-

гући начин.

У овом нашем рационалном свету не можемо од свих 

извођача очекивати ове мало романтичарске квалитете 

(од архитекте их очекујем и сматрам да су они саставни 

део његовог позива), али би требало да имамо, а немамо 

их, бар неке инструменте помоћу којих би се могао обез-

бедити квалитет реализације... Треба дати архитекти 

право да изведе свој објекат, обезбедити му контролу и 

власт, и тиме омогућити да извођачу наметне свој ауто-

ритет... Сада архитекта нема те власти.

Постоји једна сувишна личност у стварању архитектон-

ског објекта – то је надзорни инжењер, коме је та власт 

дата, али који не осећа објект онако како га осећа његов 

творац, и који је склон разним компромисима... Ово је 

проблем који се може отклонити административним пу-

тем... аутору пројекта треба законом обезбедити пресуд-

ну реч при извођењу пројекта.

... Знамо да је недорастао наручилац, који није кадар да 

осети вредност пројектанта и пројекта, један од главних 

узрока стварања велике масе кича... За наш архитектон-

ски просек потребан је образован и културан инвести-

тор. Ово није проблем само наше архитектуре. Свуда се 

осећа тежак утицај недораслог наручиоца.“

Једна ствар одмах пада у очи, по мишљењу приређивача 

овог прилога: јединство, наравно не у ондашњем поли-

тичко-друштвеном смислу (мада тај моменат не треба 

занемарити), већ у смислу жеље и спремности да се ар-

хитекти окупе, стање и проблеми анализирају и предло-

же решења. Овакву анкету и разговор скоро да је немо-

гуће замислити данас, када свако углавном само гледа 

себе. Архитектонска делатност је доживела толико дег-

радација, дубоко је утонула у начин размишљања и де-

ловања у духу себичности, нелојалне конкуренције, про-

фитерства, политизације и чега све не. Акције за прева-

зилажење тог стања нема, и не види се ко, како и када ће 

је покренути. 

У истом броју часописа Архитектура урбанизам 

објављени су и изводи из разговора „Двадесет година 

архитектуре и урбанизма Југославије“, вођених у Скопљу 

децембра 1966. године. То је чак девети пут у послерат-

ном периоду да су се југословенски архитекти окупили 

са жељом да изнесу своје ставове о актуелној ситуацији 

у неимарству. Дата су излагања Бориса Чипана из Ско-

пља, Војтјеха Делфина и Срђе Шеферова из Загреба, 

Браце Мушича из Љубљане. Даље, на тему „О неким ак-

туелним питањима наше архитектуре“ спроведена је ан-

кета још давне 1950. године, у организацији љубљанског 

часописа Архитект. Питања су разврстана по сличном 

принципу. 

И на крају, наведени су краћи изводи из текстова 

објављених у више разних часописа, па ћемо завршити 

речима Николе Добровића:

„... Понекад се модерност мери временским јединицама 

брзине, којом се туђи мотиви препричавају на домаћим 

пројектима. Није ретка ни крађа. Најдаровитији – једна 

ретка и угрожена мањина – напорно дижу архитектуру 

овог дела света до подножја међународног нивоа. Они 

стварају традицију сутрашњице за прекосутрашњицу. 

Али говорити о искованим, особеним карактеристикама 

југословенске савремене архитектуре било би свакако 

преурањено. Кад би већ тих особених карактеристика 

било, и то искованих на традицијама, могло би се про-

књижити у годишњаку југословенске уметности по-

стојање домаће школе са свим посебностима једне архи-

тектуре.“
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Не тако давно, ненасељено пространство мочваре из-

међу Београда и Земуна започело је свој развој.  Пре-

ко ноћи мочвара је исушена, насипан је песак из Саве 

и Дунава и простор између ове две реке прерастао је у 

највеће градилиште у тадашњој ФНРЈ. Главни циљ био 

је подизање што већег броја зграда у што краћем року, 

како би се задовољиле потребе растућег броја становни-

ка услед миграција и великог прираштаја. Тако је запо-

чела експанзија...

„Бетон брут“ (француски: „груби бетон“), као симбол 

брутализма, новог правца у архитектури који се карак-

терише ортогоналношћу и бруталном једноставношћу, 

масовно је коришћен при изградњи. Читави  блокови 

формирани су од бетонских елемената сирових површи-

на, необрађених зидова и плафона са видљивим траго-

вима оплате. Зграде су се убрзано умножавале, радило 

се и дању и ноћу. Тако је, по узору на Корбизијеов град, 

никао град у граду, нова модерна урбана целина, тако је 

саграђен Нови Београд… нови центар града.

Управо због тог неосвојеног пространства, изазова не-

изграђеног земљишта и слободе пројектовања, многи од 

најупечатљивијих објеката савремене архитектуре града 

налазе се баш на територији новобеоградске општине…

Стога је пројектни задатак који је постављен пред 

пројектни биро фирме „Неимар В“ морао бити схваћен 

крајње озбиљно. Кроз процес дуготрајних и темељних 

анализа услова и параметара, урбаног наслеђа, али и но-

вих тенденција у архитектури, настао је пројекат стамбе-

но-пословног објекта на углу улица Душана Вукасовића 

и Јурија Гагарина.

Објекат је угаони, у основи типа блоковске градње, тако 

да се формирају два угла која излазе на три саобраћај-

нице, спратности По1+По2+П+6+Пе / ламеле А и Б које 

су намењене становању, и доминантан угаони акценат 

спратности По1+По2+П+8+Пе / ламела Ц која је намење-

на пословању. Приземље је намењено услужном посло-

вању. 

Стамбене јединице су пројектоване у складу са висо-

ким европским стандардима, тако да задовоље и пруже 

неопходан комфор и лепоту живљења у пријатном ам-

бијенту. Сваки стан поседује улазни простор, кухињу, 

трпезарију, дневни боравак, једну, две, три спаваће собе 

са потребним бројем купатила и тоалета, са претпросто-

рима – дегажманима, и са најмање једном терасом или 

лођом. Решење станова је флексибилно, те их корисни-

ци могу прилагодити својим потребама. Исти принцип 

У пројектовању Блока 61 на Новом Београду, који управо изводи београдска фирма „Неимар В“, учествовала је и 
архитекта Александра Миљковић, некадашњи студент ГАФ-а. Представљамо њен текст и илустративни приказ 
тог објекта.

ПУТОПИСИ, ПРИКАЗИ

НОВИ БЕОГРАД... НОВИ ЦЕНТАР ГРАДА
Арх. Александра Миљковић1

Сл. 1 3Д визуелизација
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Сл. 2 Фасада

Сл. 3 3Д интерполација
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Сл. 4 Ентеријер

Сл. 5 Основа типског спрата

је примењен и при пројектовању пословних апартмана. 

Зависно од жеље и потребе корисника, могу бити изве-

дени као пословни апартмани или пословни простор – 

канцеларије.

Основни концепт просторног и материјалног облико-

вања била је функционалност, једноставност и ортого-

налност, већ помињане као јако карактеристичне за овај 

део Београда. Све фасаде су третиране равноправно са 

наглашеном хоризонталношћу, осим на делу који акцен-

тује угаону позицију објекта и у коме су смештени по-

словни апартмани. Приземље је просторно увучено, а у 

стилу и материјализацији одвојено је као целина за себе 

и то у зони уличног фронта. У обради фасаде углавном 

су коришћени савремени материјали: велике стакле-

не површине, алуминијумски и челични елементи. Као 

црту локалне особености у материјализацији, пројек-

танти су провукли обраду пословне куле са фасадом тек-

стуре необрађеног бетона. Необрађени бетон планиран 

је и у партерном уређењу, те се тако јавља у више равни. 

Провлаче се и велике бетонске монохромне површине. 

Овом „бруталном“ бетону пројектанти су успротивили 

дрвена платна на пословној кули, и тиме остварили је-

дан фин контраст, топло–хладно, оплеменили и хумани-

зовали зграду и читав простор.   

Требало је испоштовати наслеђено, а ипак дати лични 

печат. По мом скромном мишљењу, ми смо у томе успе-

ли, а овај објекат који је у фази изградње, доказ је да је то 

могуће.

__________________________
1) Арх. Александра Миљковић дипломирала је на ГАФ-у 

2009. године, код проф. Дарка Марушића. Ради у фирми 

„Неимар В“ од 2009. године, на пословима пројектовања 

и извођења. 
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Сл. 6 Пословни простор

Сл. 7 Четворособан стан

Сл. 8 Двоипособан стан

Сл. 9 Двособан стан

Сл. 10 Трособан стан

ПУТОПИСИ, ПРИКАЗИ
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Византијска уметност је сама по себи непроцењива риз-

ница светске културе. Од тренутка примања хришћан-

ства, у сферу моћног утицаја идеологије и културе Ви-

зантије ушле су земље источне Европе, Русија, Бугарска, 

Србија. У тим земљама, национална историја архитекту-

ре је директно повезана са византијским неимарством. 

Није случајно да је у тражењу теме за дипломски рад 

који би био посвећен чувању и коришћењу споменика 

архитектонског наслеђа, посебну пажњу привукла Ср-

бија. Ту постоје многи археолошки споменици римско-

византијске културе који чекају свој тренутак да се от-

крију и покажу целом свету.

Међу многобројним градовима Србије где су сачувани 

споменици архитектонског наслеђа, најинтересантнији 

је град Ниш, родно место римског императора Конс-

тантина Великог. Управо је Константин, личност исто-

ријска и легендарна истовремено, учинио да хришћанст-

во постане владајућа религија. 

За разраду дипломског пројекта2 изабран је археолош-

ки комплекс под називом „Медијана“. На удаљености од 

три римске миље3 од града Ниша, који је у то време но-

сио име Naissus и био значајан административни, војни 

и културни центар шире територије, у IV веку формира-

ло се „предграђе“. Медијана се развијала са обе стране 

римског пута који је повезивао Ниш са Софијом и Конс-

тантинопољем. 

Једну од карактеристичних црта византијске културе 

чини дубоко јединство са њеним античким и источним 

елементима. На територији предграђа постоје многи 

објекти из периода од III до V века – античка вила са пе-

ристилом, баптистеријум, виле рустика А и Б, терме, хо-

реум, кула за водоснабдевање, занатски центар за израду 

војне опреме. По оценама неких истраживача, укупна 

површина предграђа износила је близу 40 хектара [1]. 

Истраживање овог значајног споменика почело је недав-

но, 30-их година, један део је откопан и отворен за по-

сматрање, али многи објекти још увек нису истражени 

[2]. Данас територија „Медијане“ има статус археолош-

ког споменика и под заштитом је државе.

Циљ дипломског пројекта је разрада архитектонског 

Дипломски рад

Сл. 1. Урбанистичко решење

СА ФАКУЛТЕТА

МУЗЕЈСКОАРХЕОЛОШКИ И КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР РИМСКОВИЗАНТИЈСКЕ 
УМЕТНОСТИ У НИШУ

Олга Антјуфејева1

решења Музејско-археолошког и културног центра ви-

зантијске уметности „Медијана“ у Нишу. Почетна тачка 

концепције пројекта је претпоставка низа историчара да 

је „Медијана“ била место рођења императора Констан-

тина Великог и његова приградска дворска резиденција. 

Централни елемент целог комплекса у пројекту је здање 

археолошког музеја. За основу његове уметничке кон-

цепције узет је симболичан лик рибе унутар које су ар-

хеолошки споменици. Посетиоци би, у неком смислу, пу-

товали кроз време, крећући се по галеријама – нивоима 

унутрашњег простора музејског здања. Функционална 

шема комплекса састоји се из три блока: музеја, научног 

блока и улазног дела. Архитектонски објекат је окружен 

елементима уређења простора, са озелењавањем и опре-

мом, осветљен светиљкама уграђеним у поплочање дуж 

фасада, што би у вечерњим сатима стварало визуелни 

ефекат рибе која плива. 

Конструктивно решење је предвиђено као систем ламе-

лираних дрвених носача великог распона. Носећи полу-

лукови, променљивог пресека, носе кровни покривач и 
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ограде који су изведени од сендвич-панела. По целој ду-

жини грађевине је надсветло – лантерна која обезбеђује 

осветљавање централног дела поставке. Обилазна пе-

шачка галерија ширине 6 м обешена је за носећу кон-

струкцију скелета. Научни блок је монолитно четворо-

етажно здање, а вертикална комуникација је обезбеђена 

лифтовима и ескалаторима. На највишем спрату је сала 

за конференције атријумског типа са отварајућим кро-

вом. Кота пода сале креће се од 12 до 18 м, што омогућује 

организовање научних конференција и театарско-му-

зичких представа, у амбијенту самог објекта и околине. 

Укупна дужина грађевине је 370 м, а висина се мења од 

5 до 20 м. 

Урбанистичко решење одговара задатку презентирања 

целокупног насеља. Прилаз је са Булевара цара Констан-

тина. Здање археолошког музеја постављено је меридија-

нално, са два улаза: северни (са стране научног блока), и 

јужни, са стране Булевара. Јужни улаз је са паркингом за 

туристичке аутобусе. Музеј је окружен парком у оквиру 

кога су, под ведрим небом, остаци баптистеријума, са-

кралног објекта непознатог одређења, хореума и цркве. 

У парку је постављен развијени систем природних во-

дотокова, дуж којих је мрежа пешачких стаза. Посебно 

место представља „Парк византијских мозаика“ у коме 

се, средствима хортикултуре, открива лепота мозаика 

нимфеума и вила, сачуваних у археолошком комплексу 

„Медијана“. Пројектом је, такође, предвиђен и посебан 

павиљон за издавање бицикала, омогућујући посетио-

цима самосталне шетње по парку око музејског језгра. 

На тај начин се у дипломском пројекту предвиђа из-

градња крупног музејског комплекса, посвећеног рим-

ско-византијској уметности. Концепција је била пред-

стављена Савету Грађевинско-архитектонског факулте-

та Универзитета у Нишу и одобрена за даљу разраду. 

Превео са руског З. Чемерикић

__________________________
1) Олга Антјуфејева (Ольга Антьюфеева), студенткиња 

архитектонског факултета ВГАСУ, Волгоград, Русија 

(Волгоградски државни архитектонско-грађевински 

универзитет).
2) Дипломски рад је урађен у оквиру међународне са-

радње Нишког универзитета и ВГАСУ, под руковод-

ством проф. др Г. А. Птичникове (Г. А. Птичникова), 

научног консултанта проф. др В. В. Серебрјанаје (В. В. 

Серебряная) и проф. Чедомира Васића. Куратор међуна-

родног пројекта - др В.В. Серебрјанаја.
3) Око 4,5 км.

[1] Дрча, Слободан, Медијана – Ниш, Народни музеј, 

Ниш, „Пеликан“, 2006, стр. 66. 

[2] Rakocija, M., „Ancient Christian Baptistery Complex 

in Mediana, nearby Nis“, Nis&Byzantium. Symposium. VIII,  

Ниш, 2009, стр. 61-98.

Сл. 2. Основа музеја

Сл. 3. Тродимензионални приказ
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НАГРАДА ЧАСОПИСА „АРХИТЕКТОН“

АУТОРИМА ИЗ НИША 

Додељене су три награде, од којих је прву добио млади 

ауторски тим са Грађевинско-архитектонског факултета 

из Ниша, у саставу – Милан Стевановић, Срђан Сакан, 

Петар Пејић, Војислав Николић и Стефан Живковић, за 

пројекат настао у оквиру предмета Стамбене зграде. 

Образложење Жирија:

„Првонаграђени рад представља веома напредан и реа-

листичан приступ веома младих аутора архитектонским 

захтевима данашњице и као такав се истакао у односу 

на остале пристигле радове. Поред квалитета понуђеног 

пројекта победничког рада, Жири је имао на уму да овом 

наградом треба помоћи младим ауторима и дати им 

прекопотребан подстицај. Првонаграђени тим из Ниша 

добио је новчану награду у износу од 100 000 динара, 

бесплатну двогодишњу претплату на часопис, објављи-

вање првонаграђеног рада, промовисање рада у јавно-

сти, као и могућност за објављивање још два пројекта у 

периоду од две године.“ (Архитектон бр. 9, 2011)

О ауторима:

Сви чланови ауторског тима су основне академске сту-

дије Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, 

одсек Архитектура, уписали 2006. године, а дипломске 

академске студије (мастер) архитектонско-пројектант-

Изложба радова поводом доделе „Прве годишње на-
граде часописа Архитектон“ одржана је од 25. до 31. 
марта 2011. године у Музеју краља Петра I Карађорђе-
вића у Београду. Од укупно 61 пристиглог рада архи-
теката и студената архитектуре из земље и региона, на 
изложби је представљено 30 радова који су били у кон-
куренцији за награду. Четворочлани Жири, у саставу 
– професор Архитектонског факултета у Београду арх. 
Миодраг Мирковић, председник општине Савски ве-
нац арх. Томислав Ђорђевић, испред редакције часо-
писа Архитектон арх. Милан Рашковић, и главни и 
одговорни уредник часописа арх. Марко Стојчић, до-
нео је одлуку о резултатима конкурса.

Аутори Војислав Николић, Милан Стевановић, Срђан Сакан, 

Петар Пејић и Стефан Живковић

Плакат награђеног рада са изложбе

ског смера 2009. године. Заједнички рад на пројектима 

почели су након уписивања мастер студија. Поред „Прве 

годишње награде часописа Архитектон“, који је до сада 

највећи успех овог тима, треба поменути и освојену прву 

награду на конкурсу за идејно урбанистичко решење 

уређења нишке тврђаве, као и учешћа и признања на 

другим изложбама и конкурсима.

Образложење пројекта ауторског тима:

Идејно урбанистичко-архитектонско решење стамбе-

ног насеља уз реку Нишаву је првонаграђени рад за дела 

из области архитектуре за 2010. годину часописа Архи-

тектон. Пројекат је рађен у оквиру предмета Стамбене 

зграде на дипломским академским студијама Грађевин-

ско-архитектонског факултета у Нишу.

Приказано решење налази се у северном делу Ниша, на 

десној обали Нишаве. Са јужне стране ограничено је бу-

дућим кејом на реци, са западне стране индустријским 

комплексом „Нитекс“, са севера ул. Књажевачком и са 

истока ул. Васе Пелагића. Постојећим пешачким мостом 

преко реке Нишаве подручје је повезано са садржајима 

на другој обали реке, док је у продужетку улице Васе Пе-

лагића предвиђена изградња новог колског моста.

Полазни концепт решења заснован је на диференција-
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Детаљ насеља

3Д приказ централног парка кроз насеље

цији и потпуном одвајању колског од пешачког сао-

браћаја у подручју. Ради одржања континуитета пешач-

ког кретања, са друге стране Нишаве, као продужетак 

правца пешачког моста, подручје је пресечено парковс-

ком површином. Парк чине четири паралелне пешачке 

стазе које својом таласастом формом треба да симбо-

лизују таласе оближње воде реке Нишаве. Стазе у свом 

подужном пресеку наизменично мењају висину, на тај 

начин стварајући видиковце и наткривене просторе за 

окупљање.

Како би подручје било заштићено од буке и загађења, 

пројектована је масивна баријера у виду стамбено-по-

словног објекта спратности П+7 уз фреквентне улице 

Књажевачка и Васе Пелагића. Улица Књажевачка пред-

ставља веома фреквентну саобраћајницу и везу насеља 

са центром града, док ће улица Васе Пелагића са ново-

изграђеним мостом у њеном продужетку бити значајно 

више саобраћајно оптерећена и обезбедиће бољу повеза-

ност новопројектованог насеља са остатком града.

Идеја за изглед пословно-стамбеног објекта проистекла 
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је из силуета планина са севера Ниша које се препознају 

у позадинској панорами подручја. Овај објекат уз Кња-

жевачку улицу је коридорског типа, где су пословни са-

држаји предвиђени у приземљу и на првом спрату, док 

је осталих шест етажа предвиђено за становање. Објекат 

уз улицу Васе Пелагића је терасастог типа и степенасто 

се спушта ка обали реке Нишаве како би се јужна инсо-

лација што боље искористила.

Због атрактивних визура ка реци и будућем спортском 

комплексу и повољне јужне оријентације, унутар под-

ручја се стамбеним објектима смањује спратност од се-

вера ка југу. Крећући се од севера ка југу, пројектовани 

слободностојећи објекти су спратности П+5, П+3 и П+2, 

распоређени на оптималан начин како би сви становни-

ци добијали што више природног светла током целе го-

дине.

Основна идеја приликом пројектовања ових објека-

та била је постизање што веће и боље искоришћености 

локације и постизање већег степена индивидуалности 

у вишепородичном становању. Имајући то на уму, раз-

вијен је концепт „living box“ система, који је примењен 

на ове слободностојеће стамбене објекте. Принцип овог 

система је формирање једне основне стамбене јединице 

(„living box”), чијим се умножавањем и комбиновањем 

добијају вишепородични стамбени објекти са две, три 

и осам стамбених јединица. Стамбене јединице су уну-

тар својих опни организоване на два нивоа. Смицањем 

стамбених јединица за један тракт, добија се и додатни 

квалитет становања, јер тиме стамбене јединице добијају 

припадајуће „зелено двориште“ у виду кровне баште.

Конструктивни скелетни систем омогућава формирање 

„чистог“ простора, на оба нивоа, унутар стамбених једи-

ница. Овим се добија могућност велике флексибилности 

стамбеног простора и његовог прилагођавања потреба-

ма будућих корисника.

Најсевернија групација слободностојећих објеката 

спратности П+5 лежи на „зеленим“ платоима испод 

којих се налази паркинг простор, намењен за аутомо-

биле становника из ових објеката, али и за аутомобиле 

становника и запослених из суседне стамбено-пословне 

зграде. За остале објекте паркинг простори су предвиђе-

ни у њиховим приземним етажама и двориштима.

Поред уобичајених парковских и дворишних зелених 

површина у насељу, планирано је да сваки од објека-

та садржи зелене терасе и зелене кровове. Објекти су 

пројектовани по биоклиматским и еколошким принци-

пима, адекватно су позиционирани у односу на стране 

света, а коришћени су зелени кровови како би се уште-

дела енергија и обезбедила одрживост овог стамбеног 

насеља.

Основе и пресеци
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КЊИГЕ И ЧАСОПИСИ

Позната је чињеница да се историчари уметности више 

од архитеката баве историјом архитектуре. Зашто је то 

тако, овaj пут нећемо да тумачимо, у сваком случају, име 

Владимира Митровића (Лозница, 1964) добро је позна-

то и ван подручја коме он посвећује свој вишегодишњи 

рад. Осим дугогодишњег вођења новосадског ДАНС-а, 

часописа за архитектуру и дизајн који је одавно појам за 

добар квалитет у садржајном и техничком смислу, Вла-

димир Митровић је аутор великог броја текстова из об-

ласти историографије, који су објављивани у домаћим 

и страним стручним публикацијама, као и у недељној 

и дневној штампи. Коаутор је, такође, и компакт-диска 

„Градитељи Новог Сада - друга половина XIX и прва по-

ловина XIX века“ (са Мирославом Шилићем), из 2001. 

године, подухвата који свака средина треба да иницира 

ради савремене презентације свог архитектонског нас-

леђа. Објавио је следеће књиге: 

– Водич кроз музеје и галерије Војводине

 (са Лидијом Мустеданагић), 2002.

– Слика града - Мотив Новог Сада

 у ликовним уметностима XVIII-XXI века

 (са Мајом Ердељанин), 2009.

– Архитекта Ђорђе Табаковић, 2005. 

– Архитектура Милорада Милидраговића, 2007.

Најобимније до сада (преко 420 страна), и може се рећи 

капитално дело Владимира Митровића, АРХИТЕКТУ-

РА ХХ ВЕКА У ВОЈВОДИНИ, резултат је вишегодишњег 

истраживања и прикупљања грађе са подручја које је у 

овом делу Европе имало специфично место. Од 1867. до 

1918. године то је провинција тзв. двојне монархије, одн. 

Аустроугарске, са већом припадношћу мађарском делу, у 

физичком и културолошком смислу. То је била истовре-

мено и вишенационална целина, са већинским српским 

становништвом. У то време, Србија „испод Саве и Дуна-

ва“ довршавала је свој национални и државотворни пре-

пород. 

У уводном тексту првог поглавља књиге, објашњени су 

управо друштвени и економски услови развоја Војво-

дине у том периоду, који су директно утицали на њену 

широку индустријализацију, урбанизацију и изградњу, 

дакле на интензиван процес укључивања у европске 

токове, са свим тековинама цивилизације (развој инду-

стрије, железнице, банкарства, културног и јавног жи-

вота). Резултат је веома обимна изградња великог броја 

дивних објеката, који су нама посебно занимљиви јер 

су овде ретки, то је најпре академизам, па доба сеце-

сије, постепено напуштање свих облика историцизама, 

са безбројним варијацијама. У смислу класификације, 

здања су разврстана као административни, школски, 

индустријски, стамбени, инжењерски објекти. Аутор је 

дао и опширан коментар о стилским метаморфозама, 

од академизма и еклектике до југендстила и сецесије. 

Архитекти овог периода, школовани углавном у Будим-

пешти и Бечу, нама су углавном непознати.

Друго поглавље обрађује период између два светска 

рата. Војводина, после распада Аустроугарске, улази у 

састав нове државе, Краљевине СХС, односно Југосла-

вије од 1929. године, као Дунавска бановина. Економски 

и друштвени развој се наставља у извесној мери, али ка-

рактер провинције је присутан и сада. У стилском погле-

Аутор:  Владимир Митровић, историчар уметности
Издавачи: Музеј савремене уметности Војводине
   и „Академска књига“, Нови Сад, 2010. 

„АРХИТЕКТУРА ХХ ВЕКА
У ВОЈВОДИНИ“

Арх. Зоран Чемерикић
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ду, овај период је карактеристичан по тројству: још увек 

присутни академизам, модерна која полако добија при-

мат и српски национални стил. Сада се појављују позна-

та имена, Драгиша Брашован, Лазар Дунђерски, Ђорђе 

Табаковић, Бранислав Којић, Никола Добровић, браћа 

Крстић, а и познати објекти као што су Бановина и Та-

нурџићева палата у Новом Саду. Као и у првом делу, и 

овде су обрађени јавни споменици и фасадна скулптура.

Треће поглавље се односи на послератни период, тј. 

другу Југославију, од 1945. до 1991. године. Да цитира-

мо аутора: „... Архитектура у Војводини у послератном 

периоду несумњиво је интегрални и неодвојиви део 

српске и југословенске архитектуре тог доба...“ После-

ратна обнова и изградња са карактеристикама строге 

рационалности и минимализма, замењује се постепено 

квалитетнијим делима у духу светског модернизма и 

функционализма. Организују се саветовања архитеката 

на савезном нивоу, градови добијају нове урбанистичке 

матрице. Стасавају нове генерације пројектаната (Сибин 

и Милена Ђорђевић, Павле Жилник, Александар Келе-

мен, Милан Матовић и др.), док се старији архитекти по-

лако повлаче са сцене, често и због промењених услова 

рада у новој држави. Споменички комплекси, као тренд 

масовног обележавања локалитета везаних за рат, и овде 

су презентирани. Следи период тзв. ауторске архитек-

туре, односно синтезе архитектуре, скулптуре и сли-

карства, затим осврт на регионалну црту војвођанске 

архитектуре, па период постмодерне, да би се завршило 

са изузетно добрим описом деведесетих: „... Скоро у пот-

пуности је промењено и само устројство архитектонске 

и градитељске праксе... Специфично стање у Србији де-

ведесетих... знатно утиче на... архитектонско стварала-

штво... У суморној атмосфери међународне изолације  и 

крајњој материјалној несигурности, мало ко размишља о 

естетским компонентама у архитектури.“

Поред несумњиво огромног напора око прикупљања 

материјала за овакво дело, Владимир Митровић је у 

ово дело уградио нешто без чега би пуко презентовање 

грађе било мањкаво: то је изузетно јасан текст, и у по-

гледу факата које излаже и у литерарном смислу. Право 

је задовољство пратити изложену „причу“ о неком објек-

ту и његовом аутору, околности око градње, кључне али 

не преопширне описе архитектонских карактеристи-

ка, са добрим познавањем терминологије. Уз мноштво 

фотографија (а оне с краја XIX и почетка XX века имају 

посебан шарм и патину), аутор је очито успео да све-

обухватно прикаже све сегменте архитектонске праксе 

и свих пратећих релевантности, али све те чињенице и 

констатације се у суштини не односе само на Војводину. 

Поменута је и дивља градња, затим стамбена изградња 

као посебан сегмент архитектонске праксе, дат је осврт 

на публицистику, изложбе, конкурсе. Незаобилазни 

део оваквих подухвата је и преглед имена аутора, око 

110 архитеката са биографијама и листама њихових ос-

тварења, уз навођење коришћене литературе. Посебни 

прегледи одабране литературе прате свако поглавље, а 

исцрпан резиме на енглеском, уз биографију аутора, за-

вршава ову књигу за коју се апсолутно може рећи да би 

требало да краси сваку библиотеку. На крају треба поме-

нути и квалитетну штампу и дизајн, за шта је заслужна 

Мирјана Душић-Лазић. Рецензенти су проф. др Мишко 

Шуваковић и проф. др Предраг Шиђанин.

КЊИГЕ И ЧАСОПИСИ

SADRŽA J
Arhitektura do pada Austrougarske monarhije  
Uvodne nepomene 
Županijske palate i gradske kuće
Sudske palate 
Železničke stanice
Mostovi
Kasarne i škole
Industrijski objekti
Vetrenjače
Brane, ustave i prevodnice
Dvorci, letnjikovci i parkovi
Građanska arhitektura
Narodno graditeljstvo
Dualizam stilova 
Akademizam – eklektika 
Secesija i art nuvo 
Sakralna arhitektura
Javni spomenici i dekoracija zgrada
Odabrana literatura

131

11

Arhitektura između dva svetska rata (1918–1941)  
Uvodne napomene
Akademizam i art deko
Arhitektonski konkursi
Pojava modernizma
Brašovan, Dunđerski i Tabaković
Sakralna arhitektura
Javni spomenici i fasadna skulptura
Odabrana literatura

Prilog
Prilozi za istoriju arhitektonskih konkursa u Novom Sadu
Neka pobedi najbolji: pregled konkursa iz časopisa "DaNS"
Zašto izložbe arhitekture?

229

333

345

401

Arhitektura u FNRJ / SFRJ (1945–1992)
Posleratna obnova i izgradnja (1945–1955)
Umereni modernizam i funkcionalizam (1955–1970)
Muzejske zgrade
Spomenici i spomenički kompleksi
"Sinteza": arhitektura, skulptura i slikarstvo
Stasavanje regionalne arhitekture (1970–1980)
Decenija postmoderne: osamdesete 
Kriza i traženje izlaza: devedesete
Izložbe i časopisi
Novosadska arhitektura devedesetih
Stanogradnja
Odabrana literatura

Leksikon arhitekata

Summary: Architecture in the 20th Century Vojvodina
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ЦРКВА СВЕТИ НИКОЛА
Др. Горан Јовановић

На истеку 2010. године из штампе је изашла моногра-

фија Мирка Станимировића Црква СВЕТИ НИКОЛА 

код Планинице, у издању Центра за црквене студије из 

Ниша. Књига је резултат научног истраживања нашег 

културног, посебно градитељског наслеђа на једном ре-

лигијском објекту. Манастир и црква, вероватно из 16. 

века, налазе се на Планиници, на 20 км од Пирота ка 

српско-бугарској граници, на Старој планини. Писац 

је указао на вишеструки значај цркве и манастира као 

хришћанског храма, као историјског и националног спо-

меника и носиоца духовне и материјалне културе.

Књига има четири основна дела: методолошки, геоисто-

ријски, архитектонски и сликарски. Методолошки при-

ступ показује основне методе истраживања и вредно-

вање и заштиту културног и градитељског наслеђа. Гео-

историјски део садржи документовани преглед положаја 

у простору и историју манастира. У трећем делу књиге 

илустровано је приказана архитектура цркве Свети Ни-

кола: функционална анализа простора, архитектонско 

обликовање цркве и архитектонска пластика, пропор-

цијска анализа и упоредни преглед порекла архитектон-

ских облика. У четвртом делу књиге приказани су жи-

вописи на фасадама и живопис у цркви, а посебно је дат 

преглед икона и иконостаса. 

Јасан и занимљив текст употпуњен је ауторским црте-

жима живописа и фресака. Писац је својим скицама и 

цртежима унео изненађујуће новине у писање научне и 

стручне литературе. 

Књига се налази у 50 светских академских библиотека, а 

након промоције у Нишу (5. 4. 2011) биће представљена 

и Пироту (23. 8. 2011), Београду и Софији.

Аутор:  Мирко Станимировић
Издавач: Центар за црквене студије, Ниш, 2010.
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ГЛАСНИК ИКС
Издавач: Инжењерска комора Србије, Кнeза Милоша 9, 11000 Београд. www.ingkomora.org.rs

ГЛАСНИК ИКС бр. 22, април  2011., (52 колор стране у боји)

сајам технике и грађевинских материјала (Зорица Славковић-Марјановић); Меморандум о разумевању и сарадњи - МОРС (А. П.); Промовисана 
међународна сарадња – Сајам грађевинарства, Крагујевац 3-6. март (В. Б.); На јавни конкурс стигло 26 радова – 6. Архиенале, Врање 11-18. Фебруар 
(Бисерка Костић-Златанов); Заједнички предлози на усклађивању знања и праксе – „Болоњски процеси и лиценцирање инжењера Србије“ – 
Нови Сад 18. Фебруар (Слободан Симић); Енергетска ефикасност ЈУБ производа – Други семинар о енергетској ефикасности – Београд, 4. Март 
(Олга Дамњановић); Интегрално пројектовање – ИКС и новосадски „HICAD“ организовали стручни скуп 2. Марта у Београду (Миша Ангелски); 
Победнице Вања Милетић и Ирена Воданов – Награда „Новости“ за најбоље архитектонско дело изведено у 2010. (М. П.); Хармонија природе и 
духовности у камену (Слободан Јовановић); Велика награда Браниславу Митровићу и сарадницима (Радош Драгутиновић); АРХ 004 представио 16 

инжењери за енергетску ефикасност – Јасминка Павловић, виши саветник министарства животне средине, рударства и просторног планирања 

на раду у грађевинској индустрији – примена уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (Вера Божић-

ГЛАСНИК ИКС бр. 23, јун  2011., (60 страна у боји) 

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА: Кањижани незванични шампиони – београдски међународни сајам грађевинарства – 37. СЕЕББЕ, 12-16. Април (Слободан 
Кујунџић); Србија на путу ка европским стандардима пословања (Милован Пауновић); Отворена канцеларија у Новом Пазару (Милана Миловић); 
Састанак одбора за праћење стручних испита (С. С.); „Технички нокаут“ за корак у будућност – 55. Међународни сајам технике и техничких 
достигнућа – корак у будућност, 9-13. Мај 2011. (Слободан Јовановић); Загребачка „Интерклима“ одржава висок рејтинг (Јован Милић); Јубиларно 
излагање студентских радова – студентска изложба „Ентеријер 011“ – Ниш, 14-20. Мај (Александар Панчић); Покретни семинар о имплементацији 
просторних планова (Радош О. Драгутиновић); Најбоља зграда „Б2“ – Рајевића, Милуновића и Никезића – награда града Београда за 2010. годину 

полицентризму – Републичка агенција за просторно планирање (РАПП) у сарадњи са Инжењерском комором Србије (ИКС) (припремио Милован 

саобраћаја – Трендови у примени IT технологија и соларних ћелија у изради саобраћајне сигнализације и опреме (Драган Пуцаревић, Благоје 

ефикасност објеката у првом плану (Вера Бубоња); Стручно предавање: IP видео надзор у короративним мрежама на примеру НИС-а (Александар 

Јапану као упозорење природе човеку (Мирјана Лукић); Јавни простори окамењене музике (Алекса Цигановић). 

Архитектура и Урбанизам
Издавач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 

Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд, тел. 011/3370-091, e-mail: iaus@eunet.rs

Архитектура и Урбанизам бр. 28, 2010. г. (80 страна, у боји):

Ристић: Изложбе Веркбунда – читање рукописа модернизма данас; Омиљена Џелебџић, Драган Базик: Парадигма територијалности у бањском 
туризму – концепт просторних индикатора; Љиљана Петрушевски, Мирјана Деветаковић, Бојан Митровић, Милана Дабић: Развој и примена 

Марина Илић, Дејан Филиповић: Планирање управљања комуналним отпадом (приказ Мила Пуцар); Владан Ђокић: Урбана типологија: градски трг 
у Србији (приказ Добривоје Тошковић) 

Архитектура и Урбанизам бр. 29, 2010. г. (88 страна, у боји):

земљама у окружењу; Марија Максин: Кључна питања и проблеми израде и имплементације просторног плана општине; Викторија Алаџић: Развој 
концепта унутрашњег града Суботице у XVIII и XIX веку; Сања Стевановић: Критички осврт на LEED систем оцењивања одрживости архитектуре 

полуструктуралних фасада применом ЕВРОКОДА-9: Тијана Црнчевић, Игор Марић, Олгица Бакић: Планирање и управљање пределима бањских 

ТРАНЗИЦИЈА У Србији и територијални капитал Србије – стање, неки будући изгледи и предвидљиви сценарији (приказ Мирољуб Хаџић); Нада 
Лазаревић-Бајец, Марија Маруна: Стратешки урбани дизајн и културна разноликост (приказ Зоран Никезић); Радивоје Динуловић: Архитектура 
позоришта ХХ века... (приказ Симон Грабовац).

Архитектура и Урбанизам бр. 30, 2010. г. (84 стране, у боји):

Јапанска култура као парадигма у формирању минимализма у архитектури; Тања Бајић: Дом комуна – стамбени експеримент руског конструктивизма. 

АРХИТЕКТУРА: Мирјана Беркеш, Ана Ковенц-Вујић: Реконструкцијом градске пијаце до новог јавног простора у Доњем Милановцу; Александар 

развој градова у Србији: уредник Милица Бајић-Брковић (приказ Александра Ступар, Мила Пуцар); Развој народне архитектуре Централне Србије 
у процесу урбанизације (приказ Михаило Тимотијевић).
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ДаНС

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

E-mail: dans@dans.org.rs, www.dans.org.rs

ДаНС бр. 72, јул 2011.г. (80 страна у боји)

ефикасност и обновиви извори енергије; Самогрејна еколошка кућа; Савет Зелене Градње Србије; Цигла у Моди; Којим путем иде наш одрживи 
изданак; Студентска радионица о одрживом развоју; Енер Суплај; Ултра модерни и еколошки неутрални; Дизајнери као нови архитекти избора; 

ArhArt
Издавач: Неимар“ а.д., Кнегиње Зорке 2, Београд, E-mail: redakcija@neimarv.rs

ArhArt бр. 2, пролеће/лето 2011.г. (108 страна у боји)

Напомена: наводимо само наслове текстова у домену архитектуре и урбанизма.
Професор Михајло Митровић: Са Подреком пред отварање његове изложбе у Београду (белешке за историју архитектуре); Драгана Пешаковић: 
Градити у ритму Дунава (Подрекин пројекат хотела Фалкенштајнер); С. Н.: Поштовање врачарског наслеђа – (стамбено пословни објекат у 

Сандра Станковић: Све је у величини – хотели скривени у облакодерима: Шангри-ла, Лондон; Армани хотел, Дубаи; Шангај тауер Ј-хотел, Шангај; The 

Србије (рад-дела-коментари).

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

Архитектура бр. 157-158, јануар-фебруар 2011.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у боји)

Велимир Ћеримовић: Пејзажно градитељство (интегративна заштита и очување културно-парковске баштине); Срђан Гавриловић: Записи о 

Архитектура бр. 159-160, март-април 2011.г. (24 странe, црно-бело, четири стране /корице/ у боји)

КРИТИКА: Милица Радосављевић: Салон архитектуре 2011; Актив архитеката „Златни индекс“ Црне горе додељује „Признање“ ПЕМБАУ Европској 
банци за обнову и развој, Министарствима Црне Горе, Црногорској Академији наука и уметности, Универзитету Црне Горе; доц. др Александар 
Кековић, дипл.инж.арх.: Непостојећи и исконструисани спор (реаговања); Преписка: доц.др Александар Кековић, Зоран Маневић; Зоран Вељовић: 
Министру Зорану Станковићу; Андрија Маркуш: Ивица иде ивицом (поводом текста И. Млађеновића објављеног у Архитектури 157-158); Зоран 

Добривоје Влајчић: Необична кула у ортоганолном сивилу лондонског ситија; Лазар Д. Кесић: Архитектура на амерички начин – Архитектонско 
лудило у Колумбији; Александра Гаврић: Како одштампати бетон? (будућност процеса пројектовања); Данило Удовички-Селб: Музеј у Гранд Рапису 

Мишковић: Куће будућности; Срђан Гавриловић: Записи о архитектури – John Pawson: Минимум; Бисерка Илијашев: Виле и палате у Кикинди 

(посебан прилог уз часопис). 

Архитектура бр. 161-162, мај-јун 2011.г. (24 странe, црно-бело, четири стране /корице/ у боји)

коме се живи; Александра Саша Гаврић: Бити градитељ или не бити човек (етика у архитектонској пракси), Данило Удовички: Баптистичка црква 

архитеката.
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IN MEMORIAM

ПРОФ. ДР ЈОВАН В. ЋИРИЋ
19222011

Горан Ћирић

Рођен је 1922. године у селу Крупац код Пирота, где су 

му оба родитеља била учитељи. Учитељску школу је учио 

и завршио у Пироту и Јагодини, а Природно-матема-

тички факултет, девету студијску групу – Географија са 

етнологијом, социологијом и националном историјом, у 

Љубљани 1951. године. Докторирао је у Љубљани 1961. 

године с темом „Савремени географски проблеми Ниша 

– услови досадашњег и могућности даљег развитка“. Био 

је то први одбрањени докторат у Нишу и Србији јужно 

од Београда, после Другог светског рата. За овај рад је 

награђен „Октобарском наградом града Ниша“. Носи-

лац је и награде Скупштине општине Пирот и највише 

награде Српског географског друштва – медаље „Јован 

Цвијић“.

У свом радном веку прошао је пут од професора у ос-

могодишњој школи, гимназији „Светозар Марковић“ у 

Нишу, Вишој педагошкој школи у Нишу, Вишој економ-

ско-комерцијалној школи у Нишу, до редовног професо-

ра на социолошкој групи Филозофског факултета Уни-

верзитета у Нишу. Био је директор на Балканолошком 

институту Универзитета у Нишу. Предавао је и на Од-

секу за просторно планирање Природно-математичког 

факултета Универзитета у Београду. Био је сарадник два 

одбора (за село и међунационалне односе) Српске акаде-

мије наука и уметности.

Професор Ћирић је испољио разноврсне тематске и 

научне афинитете у више научних области: социоло-

гији насеља, простроном планирању и урбанизму, ту-

ризмологији, историји, топонимији, етимологији, као 

и економској и друштвеној географији. Био је одговор-

ни уредник или у редакцијским телима многобројних 

монографских издања, зборника радова, часописа, ен-

циклопедија и хроника (члан одбора и писац највећег 

броја одредница првог тома енциклопедије Ниша „При-

рода, простор, становништво“), или ментор, редактор 

и рецензент многим радовима и текстовима. Објавио 

је преко 700 научних библиографских јединица, уз ве-

лики број новинских написа и радио емисија. Објавио 

је и десетак књига, уџбеника и приручника. За собом је 

оставио и велики број необјављених рукописа и радова 

из области социологије, филозофије и историје, као и не-

објављени рукопис „Топологија Ниша“ и „Енциклопедија 

Пирота“.

Професор Ћирић је држао до свог интегритета и својих 

ставова, којих се није одрицао зарад јефтиних поена 

и моралне подобности. Био је непоколебљив, непот-

купљив, постојан, доследан левичар и марксист, мада 

не и члан Савеза комуниста. Волео је и обрађивао теме 

о урбанизму, архитектури и просторном планирању. За 

собом је оставио велики број радова везаних за ове об-

ласти, по којима ће га генерације које долазе памтити. 

Није живео за награде, ордење, признања, већ за науку, 

терен, путовања и истраживања, и то чини суштину ње-

говог бића. Увек гледајући на проблеме са више аспеката 

и углова, био је загледан у будућност. Подсетимо се ње-

гових размишљања о урбанизму: „Ако је урбанистичко 

планирање заробљено једном дисциплином, градска 

стварност изгледно се креће ка трагичности“ (1966, Про-

блеми развоја 1).

Такође се треба подсетити његових речи које и те како 

могу да нађу одјека у сфери архитектуре и урбанизма: „О 

материјалном наслеђу – Свака будућност ће једном по-

стати садашњост. Свака садашњост ће сутра бити прош-

лост. Шта рећи о људским заједницама које немају слуха 

за прошлост и које немају поштовање и разумевање пре-

ма материјалним творевинама прошлих времена? Да ли 

и колико оне заслужују да њихове творевине и вредно-

сти буду поштоване у будућности?“ (1981, Проблеми раз-

воја 2 ).

Професор Ћирић је оставио дубок траг у културној и на-

учној историји Ниша и Србије. Надамо се да ће се град 

Ниш, као и његова културна и научна јавност, достојно 

одужити професору Ћирићу, који је свој живот посветио 

свом граду и југу Србије.

Ове године, 27. марта, у 89. години живота у Нишу је преминуо професор 
др Јован В. Ћирић, визионар, интелектуалац старог кова, истакнути соци-
олог насеља, демограф, урбаниста, географ, антрополог, историчар града 
и села, хроничар и заљубљеник у Ниш, Пирот и југоисточну Србију, сли-
кар и научни, јавни и културни радник.
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МИОДРАГ – МИМА ЖИВКОВИЋ
1921 – 2011

Мр Михаило Медведев, арх.

Рођен је у Темничу код Неготина, 29. марта 1921. године. 

Основну школу и гимназију завршио је у Зајечару. Сту-

дије архитектуре на Архитектонском факултету у Беог-

раду уписао је 1940. гoдине, али му студије прекида рат. 

Наставља их 1948. и још као студент укључује се у рад 

стручних тимова и ангажује на проучавању проблема 

развоја села.

Након дипломирања 1953, био је оснивач Пројектног 

бироа у Крагујевцу и његов директор до 1955. године, 

када оснива Урбанистичку службу у Крагујевцу, којом 

руководи до 1958.

Крајем 1958. године прелази у Ниш, где му градске влас-

ти поверавају оснивање нишког Завода за урбанизам и 

именују га за његовог првог директора.

Пун ентузијазма, млади архитекта Мима Живковић 

окупља екипу стручних сарадника и Завод званично по-

чиње са радом 1. априла 1959. године, и крајем исте го-

дине има већ 14 сарадника, који под Миминим ментор-

ством преузимају послове планирања урбаног развоја 

Ниша, које су до тада водиле републичке урбанистичке 

институције из Београда.

Лично познанство са студија Миме Живковића са го-

дину дана млађим архитектом Михајлом Митровићем, 

аутором првог послератног Генералног урбанистич-

ког плана Ниша из 1953, прераста у плодну сарадњу, 

кроз коју се већ наредне године по формирању Завода 

појављују значајни урбанистички планови за стамбено 

насеље „Чаир“, комплекс „Синђелићев трг“, стамбено на-

сеље „Криве ливаде“, насеље „Војводе Гојка“, насеља ис-

под Бубња, решења уређења комплекса школа „Вук Ка-

раџић“ и „Ратко Павловић“ и решење уређења блока на 

углу ул. Ратка Вукићевића и ул. IX бригаде. 

Раде их под Миминим руководством млади сарадници 

у Заводу, арх. Јован Маринчевић, арх. Момчило Митро-

Oве године, 24. јуна, у својој 90. години напустио нас је Миодраг – Мима 
Живковић, архитекта, ерудита, доајен нишког урбанизма.

Пројект стамбене зграде у Нишу, 1959.

вић, Сретен Љубисављевић, инж. шум., Мирјана Миљко-

вић, инж. шум., и група младих сарадника техничара.

Да би нова урбанистичка решења била што пластичније 

презентирана политичким структурама града и струч-

ној и широј јавности, у Заводу се израђују макете прика-

за новопланираних структура.

У жељи да и јавно прикаже делатност Завода и перспек-

тиве планираног развоја Ниша, на иницијативу арх. 

Миме Живковића, у фоајеу нишког Дома ЈНА, априла 

1961. организује се први „Априлски урбанистички са-

лон“, који је свечано отворен 8. априла уз присуство зва-

ница и гостију из целе Србије.



74

АРХИТЕКТ 33  34IN MEMORIAM

Пројект стамбене зграде у Нишу,

ул. Станка Пауновића / Октобарске револуције, 1961.

Насловна страна књиге „Градитељи Ниша“, 1993.

Први „Априлски салон урбанизма“ изазвао је посебну 

пажњу стручне и шире јавности. Видело га је, према ин-

терно вођеним евиденцијама, неколико хиљада посети-

лаца, који су први пут у Нишу имали прилику да прису-

ствују таквој манифестацији.

Успех првог „Априлског урбанистичког салона“ био је 

поновљен и наредене 1962. године.

Захваљујући интересу арх. Миме Живковића за развој 

сеоских насеља, 1963. године покреће се акција плани-

рања приградских насеља у конурбационом подручју 

Ниша, што је у Србији, за то време, био потпуно нов ме-

тодолошки приступ. У првој серији израђена је врло оп-

сежна документација о стању и перспективама развоја 

више од десет сеоских насеља у приградској зони Ниша.

Истраживање конурбационог подручја Ниша, које је 

претходило изради предлога за планирање развоја при-

градских насеља, по методологији коју је иницирао арх. 

М. Живковић, а реализовала екипа Завода за урбанизам 

Ниш, било је нешто потпуно ново у дотадашњој планер-

ској пракси, о чему је приказ објављен и у стручном ча-

сопису Архитектура и урбанизам.

Паралелно са радом Завода, на иницијативу арх. Миме 

Живковића, фебруара 1963. године покреће се иниција-

тива и формира Урбанистичко друштво Ниша, а Мима 

Живковић постаје његов први председник. Друштво ос-

тварује врло плодну активност, и већ те године органи-

зује у Нишу „Изложбу југословенског урбанизма“ Урба-

нистичког савеза Југославије, тако да већ наредних го-

дина има чак 120 чланова, са подружницама у Зајечару, 

Пироту и Лесковцу.

Током десет година вођења Завода за урбанизам Ниш, 

арх. Мима Живковић израдио је велики број пројеката 

значајних објеката и урбанистичких решења. 

По његовим пројектима изграђени су стамбени блоко-

ви „Пивара“ и „Парк“ у Зајечару (1956/57), зграде Скуп-

штине општине Лапово (1957/58), вишеспратни послов-

но-стамбени блок на Тргу ослобођења у Зајечару (1960), 

стамбено-пословна зграда П+7+П на углу ул. Станка Па-

уновића (Генерала Милојка Лешјанина) и Октобарске 

револуције (Кнегиње Љубице) у Нишу (1961), Управна 

зграда рудника „Ртањ“, више викендица у шумама Ртња, 

као и неколико стамбених зграда у Крагујевцу, Књажев-

цу, Бору, Нишу...

Од урбанистичких планова значајни су: Генерално ур-

банистичко решење Спортског центра „Маршал Тито“ 

у Нишу (1961), Детаљно урбанистичко решење насеља 

„Вожд Карађорђе“ (1962), Циклус истраживања и пла-

нирања развоја конурбационог простора Ниша (1963–
1964), Урбанистичке студије развоја сеоских насеља у 

конурбационом простору Ниша (1964), Реконструкција 

техничких елемената саобраћаја Ниша (1964), Конзерва-

ција и санација Стамбеног насеља „Ледена стена“ (1965),  

Моторни и бициклистички саобраћај Ниша (1965), Де-

таљно урбанистичко решење „Центар-2“ у Нишу (1966), 

урбанистичка решења ауто-сервиса „Медијана“ и „Фолк-

сваген“ (1967), Детаљно урбанистичко решење комплек-

са „Ниш експрес“ (1968), Генерални и детаљни урбани-

стички план Бољевца и др.

Мима Живковић остаје на месту директора Завода све 

до 1968. године, када формира нови Пројектни биро 
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„Архитект“, у коме остаје до 1970, па прелази у Грађе-

винско предузеће „Грађевинар“, у коме остаје до пензије 

1983. године.

Не само у току свог радног века, већ и као пензионер, до 

својих последњих дана, арх. Мима Живковић је био це-

лим својим бићем посвећен питањима урбаног развоја 

Ниша и улагао максималне напоре да се проналазе нова, 

квалитетна решења његовог урбанитета.

Као члан посебних форума и комисија о урбаном развоју 

Ниша, као члан и функционер Друштва урбаниста Ниша 

и Друштва архитеката, и као аутор великог броја струч-

них чланака о урбанистичкој проблематици, био је увек 

у току актуелних збивања.

Запажени су његови чланци у стручном часопису Архи-

тектура и урбанизам и ИТ новинама Београд (1950–
1970), текстови у зајечарском часопису Развитак (1968–
1984), текстови „Неки просторни аспекти урбанизације 

Ниша“, „Урбанистичка судбина Ниша“, више стручних 

чланака у часопису ДАН-а Архитект (2001–2004), „До-

маћинска кућа на селу – Српска кућа 21. века“, више 

стручних чланака у часопису ДаНС Нови Сад (1996–
2002), „Архитектура Ниша 2000“ и др. Од 1999. до 2001. 

године имао је своју колумну „Говор кућа“ у Политици, а 

јављао се често поводом актуелних тема из области ар-

хитектуре и урбанизма у нишким Народним новинама и 

у рубрици „Међу нама“ у Политици.

Био је и аутор прве књиге о архитектури Ниша и ниш-

ким архитектима Градитељи Ниша - Непознато о по-

знатом („Градина“, Ниш, 1993).

Са својим радовима био је учесник на више урбанистич-

ких салона, Салона урбанизма Удружења урбаниста Ср-

бије, Салона архитектуре Друштва архитеката Ниша и 

другим стручним конгресима и манифестацијама.

За своје стручно ангажовање добио је велики број награ-

да и признања, као што су: 

Повеља Урбанистичког друштва Ниша (1968), Повеља 

Пројектанског предузећа „Крагујевац“ (1978), Признање 

Завода за урбанизам Ниш, (1984, 1989. и 1994), Награ-

да Урбанистичког салона Удружења урбаниста Србије 

(1992), посебно признање Удружења урбаниста Србије 

(1999) и др.

Миодраг Мима Живковић са супругом

Проглашен је за заслужног члана Друштва инжењера 

и техничара Ниша (1984) и Друштва архитеката Ниша 

(1985).

Захваљујући својој плодној делатности, као архитекта и 

урбаниста уврштен је у Лексикон српских архитеката  

19. и 20. века, у издању „Encyclopedia architectonica“, арх. 

З. Маневића, 1999. године, и Лексикон српских неимара, 

„Encyclopedia architectonica“, 2002. године.

У кругу нишких урбаниста и архитеката био је увек по-

штован и уважаван као доајен савременог нишког урба-

низма. Био је уважен гост на свим годишњим и јубилар-

ним прославама Завода за урбанизам Ниш, који у својој 

документацији чува десетине његових планова, који су у 

то доба били авангардна остварења, а и у данашње вре-

ме представљају стручну документацију за углед и по-

штовање.

Град Ниш ће запамтити његово последње појављивање 

у јавности, на прослави јубилеја – 50 година од форми-

рања Завода за урбанизам Ниш 2009. године, када је до-

био најзначајније признање својих колега као први ди-

ректор Завода, оснивач Урбанистичког салона и доајен 

нишког урбанизма.

Његово име остаће крупним словима забележено у ана-

лима историје урбаног развоја Ниша.
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