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УВОДНИК

Поштовани читаоци, 

Пред вама је прво овогодишње издање нашег гла-
сника Архитект, који је ушао у тринаесту годи-
ну излажења. Главна тема је, по традицији, наша 
најважнија манифестација – „Дани архитектуре 
Ниша“, одржана с јесени прошле године. Двоструки 
јубилеј – 120 година од оснивања нишког Удружења 
инжењера и архитеката (1891) и 50 година од осни-
вања Друштва архитеката Ниша (1961) – о коме смо 
писали и у прошлом броју, обележен је том при-
ликом и новим догађајима: свечаном академијом 
у Великој сали Нишког универзитета, на којој су 
додељена признања свима који су у протеклој де-
ценији дали свој допринос раду нашег друштва. О 
историји нишког Савеза инжењера и техничара го-
ворио је арх. Сима Гушић, а о Друштву архитеката 
Ниша арх. Миодраг Медар, председник Друштва. 
По завршетку Академије, одржана је Изборна скуп-
штина новооснованог Удружења српских архите-
ката – УАС, која је, поред недавно формиране Асо-
цијације српских архитеката – АСА, још једна ини-
цијатива да се замени одавно неактиван и угашен 
Савез архитеката Србије – САС. Време ће показати 
да ли су архитекти заиста у стању да се чвршће по-
вежу, спроведу све планиране активности и реше 
проблеме струке, или ће и даље свако у свом уском 
окружењу радити једино у циљу зараде и личне 
афирмације, а некад и само ради голе егзистенције.
Архитекти Ниша су извршили још једну обавезу и 
испунили дуг према човеку који им је завештао свој 
дом, нишком трговцу Науму Ћермилу, који је 1926. 
године, годину дана пред смрт, тестаментом своју 
кућу поклонио Удружењу нишких инжењера и ар-
хитеката. Овом племенитом задужбинару, који је 
велики део свог богатства оставио и Српској књи-
жевној задрузи, Српској краљевској академији, Ми-
нистарству просвете, Трговачком удружењу итд., 
постављена је спомен-плоча на дивној сецесијској 
фасади из 1901. године. Плочу су открили председ-
ник градске општине Медијана, г. Драгослав Ћир-
ковић, и унука Наума Ћермила, гђа Миомира Мит-
ровић-Ћермило.
„Дани архитектуре Ниша“ су и овог пута били ис-
пуњени разноврсним догађајима. Организована је 
изложба фотографија значајнијих објеката гради-
тељског наслеђа Ниша, под називом „50 објеката за 
50 година Друштва архитеката Ниша“, која је обух-
ватила период од 1878. године, године ослобођења 
Ниша од Турака, до тридесетих година 20. века. То 
је први део шире планираног подухвата – израде 

монографије Архитектонски водич Ниша, која ће 
обухватити целокупно архитектонско стварала-
штво до краја 20. века. Изложба је допуњена три-
бином на ту тему. Пратеће изложбе „Дана архитек-
туре“ биле су „Конкурси и награде у Србији 2010–
2011“ и „БИНА“.
Одржана су и занимљива предавања о градовима 
Европе – Грац (арх. Иван Реди), Лисабон и Порто 
(арх. Миомир Живковић), Москва (арх. Зоран Че-
мерикић), као и промоције књига Архитектура ХХ 
века у Војводини Владимира Митровића и Српски 
архитекти 2000–2010 Ане Ковенц-Вујић. Увек ин-
вентивни студенти презентовали су своје радове на 
тему „Орнамент – прошлост или будућност?“. Ради-
оницом су руководиле арх. Милена Мишић и арх. 
Александра Конески.
У сталним рубрикама моћи ћете да прочитате но-
вости из нашег града, Србије и света, да откријете 
утиске оних који су путовали, снимали и памтили. 
Представљене су актуелности из Париза, Лондо-
на, Будимпеште, Торонта. Дајемо и информације о 
прошлогодишњим изложбама и салонима архитек-
туре, урбанизма и дизајна, затим вам представљамо 
конкурс за уређење Трга цара Јована Ненада у Су-
ботици, као и пешачку зону у Сурдулици.
Гост у рубрици „Разговор с поводом“ је дугого-
дишњи урбаниста Ниша, спец. арх. Драгана Си-
нобад Петровић, која је један од лауреата прошло-
годишњег јубиларног „Салона урбанизма“. Гости 
Грађевинско-архитектонског факултета били су 
проф. Дарко Марушић и мр арх. Иван Реди, који су 
одржали предавања на тему становања. О старим 
мостовима Ниша пише мр арх. Михајло Медве-
дев, а о ревитализацији Нишке тврђаве арх. Елена 
Васић Петровић. Као и увек, дајемо приказе нових 
књига и часописа и листу дипломираних архитека-
та у протеклом периоду. Рубрика „In memoriam“, на-
жалост, није ни овог пута празна. 
На крају, позивамо на сарадњу све оне који сматрају 
да могу да дају свој допринос часопису Архитект, 
било текстовима и фотографијама, било предла-
гањем тема, па и ангажовањем фирми које би же-
леле да се представе путем огласа. Мишљења, суге-
стије и предлози су увек добродошли. И још један 
позив: ове године је нови „Тријенале архитектуре“, 
смотра трогодишње продукције нишких архитека-
та и студената архитектуре. Очекујемо ваше учешће 
и желимо вам успех!

Главни уредник

aрх. Зоран Чемерикић
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ПРОГРАМ ДАНА АРХИТЕКТУРЕ НИША 2011. 
4. – 27. октобра 2011.г. 

Уторак 4.10. 
Велика сала Универзитета

 12:00 – Свечана Академија поводом 120 година организованог инжењерства у Нишу и 50 година од форми-

рања Друштва архитеката Ниша

 13:00 – Изборна Скупштина Удружења Архитеката Србија – УАС

 15:00 – Свечани ручак

Галерија ДАН

 18:30 – Промоција генералног спонзора Потисје Кањижа - TONDACH

 19:00 – Отварање изложбе „50 објеката за 50 година Друштва архитеката Ниша“

 19:15 – Трибина „Како доћи до архитектонског водича Ниша“

  Архитектура од 1878. – 1918. –  арх. Сима Гушић

  Архитектура од 1918. – 1945. –  арх. Александар Кековић

  Архитектура од 1945. – 1970. –  арх. Зоран Чемерикић

  Архитектура од 1970. – 2000. –  арх. Бранимир Ћирић

  Архитектура од 2000. – 2011. –  проф. Дарко Марушић

Четвртак 6.10. 
Галерија ДАН

 19:00 – Предавање

  Архитектура Граца –  Мр.арх. Иван Реди

Уторак 11.10. 
Галерија ДАН

 19:00 – Предавање

  Архитектура Лисабона и Порта –  арх. Миомир-Мија Живковић

Четвртак 13.10. 
Галерија ДАН

 19:00 – Предавање и промоција књиге 
  „Архитектура Војводине 20.-тог века“ – Владимир Митровић, историчар уметности, Кустос Музеја 

савремене уметности Војводине, Нови Сад

Уторак 18.10. 
Галерија ДАН

 18:00 – Откривање спомен плоче Наума Ћермила на згради ДАН-а

 18:30 - Промоција књиге „Српски архитекти 2000-2010.“ – арх. Aна Ковенц Вујић

 19:00 – Отварање изложбе „Награде и конкурси у Србији 2010 - 2011.“

 19:15 – Трибина 

  БИНА – арх. Јелена Војводић, арх.Ружица Сарић, проф. Дарко Марушић, арх. Даница Јововић-Прода-

новић, арх. Иван Куцина

  ДО.КО.МО.МО - Србија. – арх.Јелица Јовановић - секретар

Четвртак 20.10. 
Галерија ДАН

 19:00 – Студентска радионица - најава

 19:15 – Предавање

  Архитектура Москве –  арх.Зоран Чемерикић 

Четвртак 27.10. 
Галерија ДАН

 19:00 – Презентација радова са студентске радионице

  „Орнамент – прошлост или будућност?“

  Арх. Милена Мишић и арх. Александра Конески
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СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА

ПОВОДОМ ДВОСТРУКОГ ЈУБИЛЕЈА

Арх. Миодраг Медар

Уз обележавање 120 година од почетка друштвеног ин-

жeњерског деловања у Нишу, данас славимо и 50 ГО-

ДИНА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША. Оно се, као 

посебна организација у оквиру тадашњег Друштва ин-

жeњера и техничара Ниша, оснива у априлу 1961. годи-

не, а за првог председника бива изабран архитекта и пу-

блициста Миодраг Мима Живковић. 

До тог тренутка, архитекти су деловали под окриљем 

јединственог инжењерског удружења, тако да је њихо-

ва активност од тада променила организациону форму, 

али не и суштину, што практично значи да постоји кон-

тинуитет рада организације нишких архитеката од 1891. 

године до данас.

Већ на самом почетку рада, шездесетих година, у орга-

низацији Друштва остварује се расправа и сугерише на-

чин регулација Трга ослобођења, расправља се о разли-

читим архитектонско-урбанистичким пројектима, ути-

че на формирање зелених површина у Чаиру и градских 

дрвореда. Друштво усмерава интерес града на значај 

историјске матрице Ниша на простору Душанове и нале-

жућих улица. Та тема ни до данас није затворена. У овом 

периоду, поред Миме Живковића (1961-1968), Друштво је 

водио и Љубиша Милошевић (1968-1973). 

Почетком седамдесетих година, одржава се континуи-

тет рада, да би се средином ове декаде, са тада млађим 

архитектима покренуле нове активности. Априла 1976. 

у Нишу, у организацији Друштва, одржава се редовна 

скупштина Савеза друштава архитеката Србије, а окто-

бра исте године организује се изложба „Стамбена архи-

тектура града“, прва такве врсте у Нишу, која презентује 

реализована дела нишких архитеката. Убрзо се Друштво 

легитимише и за организацију највећих скупова - „Дана 

архитектуре Југославије“, који су 1983. године посвећени 

„Планирању и изградњи тржних центара“, а 1985. годи-

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША

Даме и господо, колегинице и колеге, поштовани присутни, имам ту част да вас поздравим и у име Друштва дам 

кратак осврт на његов историјат.

Излагање председника ДАН арх. Миодрага Медара
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не поновљени са новом темом. Друштво тада предводе: 

Иван Реди (1974-1978), Слободан Вучковић (1980-1981), 

Никола Цекић (1982-1983) и Мирјана Анђелковић (1984-

1986).

У другој половини осамдесетих и првој половини де-

ведесетих година, када се растаче постојеће друштве-

но уређење, ДАН наставља своју активност, пре свега у 

покушају да се што више отвори према јавности. У из-

ложбеном павиљону у Тврђави организује се репринт-

изложба београдског „Салона архитектуре“ и изложба 

посвећена изградњи Храма Св. Саве, за које се „тражила 

карта више“. Тада се организује и запажена смотра „Беч-

ке стамбене архитектуре“, пропраћена изванредним ка-

талогом. Покреће се серија предавања на тему актуелне 

архитектуре, у оквиру које доминира професор Ранко 

Радовић. У том периоду је од изузетног значаја и органи-

зовање великог конкурса за Трг ослобођења и пешачку 

зону у центру Ниша. Активности тога времена су веома 

значајне, јер је остварен основни циљ да се за презенто-

ване теме заинтересује и шира културна јавност. У дру-

гој половини деведесетих година, у стешњеним друш-

твеним приликама, рад Друштва се неко време одвија 

унутар сопственог одржања, а чланови Друштва учест-

вују и у актуелним друштвено-политичким дешавањи-

ма. У овом периоду на челу Друштва су Сима Гушић 

(1986-1994) и Ђорђе Цанић (1995-1998).

Нови програмски и организациони заокрет настаје по-

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

литика Друштва. У рад се укључују млађи чланови, али 

се на прагматичан начин одржава континутет у сарадњи 

и са старим активистима. Друштво се отвара према об-

новљеном одсеку архитектуре на Грађевинско-архитек-

тонском факултету, као и према релевантним градским 

институцијама, градској власти, Општини Медијана, 

Дирекцији за изградњу града и другима. Из таквог при-

ступа рађају се нове идеје, које се скоро у целости реа-

лизују, захваљујући чињеници да је нови Управни одбор 

Друштва формиран од људи који су у себи имали довољ-

но ентузијазма, енергије и упорности. Ангажовањем 

свих, поред текућих послова, посебно се развијају и 

стално унапређују нове програмске делатности. То су 

пре свега ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША, јединствена 

градска манифестација која се одржава сваке године у 

октобру, у оквиру које се организују изложбе, преда-

вања, трибине, конкурси, и сваке треће године ТРИЈЕ-

НАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ, на коме се излаже трогодишња 

продукција архитектонских дела са подручја Ниша и ре-

гије. Покреће се часопис „Архитект“ и уз велике напоре 

редакције, на челу са проф. Храниславом Анђелковићем, 

до сада, током дванаест година излажења, објављују се 
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Арх. Иван Реди се захваљује у име свих добитника Повеље

Додела Повеље председнику ГО Медијана г. Драгославу 

Ћирковићу

Додела Повеље г. Александру Бероњи, „TONDACH Потисје 

Кањижа“

34 броја (од броја 29 на место главног уредника дола-

зи Зоран Чемерикић). По својој опреми, садржају и пре 

свега друштвеном утицају, ова периодика постаје један 

од симбола архитектонске публикације у Србији. Ча-

сопис има већ проверени профил, где су уравнотежено 

приказане текуће актуелности, теоријске и историог-

рафске теме, као и фокуси на значајна остварења светске 

архитектуре. Посебна погодност за рад Друштва ствара 

се обновом и реконструкцијом зграде Друштва, легата 

Наума Ћермила, која је трајала од 2004. до 2008. године, 

што је био прави подвиг у периоду опште економске кри-

зе. У уређеном, живописном подруму зграде, 2006. годи-

не почиње са радом Галерија ДАН-а, која полако попри-

ма свој програмски обрис и постаје један од квалитет-

нијих изложбених простора у граду. Овде се одржавају 

камерне и гостујуће изложбе, посвећене пре свега теми 

архитектуре, али и предавања, трибине, комерцијалне 

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. На челу Друштва у овом периоду 

су Драгослав Вучковић (2000-2003), Миомир Мија Жив-

ковић (2003-2009) и Миодраг Медар (од 2009).

Друштвом архитеката Ниша, које данас броји преко 200 

чланова, организационо руководе председник, Управ-

ни и Надзорни одбор. Часопис има своју редакцију, 

„Дани архитектуре“ Организациони одбор, а Галерија 

свој Програмски савет. ДАН тесно сарађује са многим 

градским и  републичким институцијама, друштвеним 

и привредним организацијама, посебно са „Tondaсh“ 

Потисјем из Кањиже и „ЛЕДИБ“ програмом из Данске. 

Успешно гаји сарадњу са Инжењерском комором Србије, 
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Управни одбор Друштва архитеката Ниша од 2000-2011.г. У првом реду с лева на десно: Миомир Живковић, Милена Мишић, 

Зоран Чемерикић, Сима Гушић, Миодраг Медар, Хранислав Анђелковић, секретар Даница Чемерикић. У другом реду с лева на 

десно: Драгослав Вучковић, Александар Кековић, Радмила Китановић, Мирјана Даковић, Бранимир Ћирић, Иван Андрејевић, 

Драгана Цанић

а Савез инжењера и техничара Србије доделио је 2002. 

године Повељу Друштву архитеката Ниша као најбољој 

инжењерско-техничарској организацији у Србији. То 

је пример складног односа ових друштвених органи-

зација, које чине напоре да унапреде струку. Односи са 

сродним струковним организацијама у Београду и Ср-

бији постали су традиционални, са друштвима архите-

ката Београда, Новог Сада, Ваљева, Врања, са Институ-

том за архитектуру и урбанизам Србије, а ДАН је и један 

од оснивача Удружења архитеката Србије.

За последњу декаду рада може се рећи да је круна по-

стојања Друштва архитеката Ниша, мукотрпно вајана 

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

институција, вредна  поштовања.

Музички интермецо у извођењу Драге Џинић 
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120 ГОДИНА УДРУЖЕЊА

ИНЖЕЊЕРА И АРХИТЕКАТА
Свечана академија поводом двоструког јубилеја

Далеке 1891. године основано је Месно нишко удружење 

српских инжењера.1 Оно је настало као део Друштва ин-

жењера и архитеката Србије, формирано годину дана ра-

није. Иначе, њима претходи прва организација инжење-

ра на Балкану, настала у Србији 3. фебруара 1868. године 

под називом „Техничка дружина“. На њеном челу тада је 

био угледни архитекта и урбаниста Емилијан Јосимовић, 

професор Високе школе у Београду.2 Оснивање Удру-

жења у Нишу је природно ширење струковне организа-

ције по Србији. За првог председника нишког друштва 

изабран је архитекта Светозар Ивачковић, а за деловођу 

инжењер Душан Сабовљевић. Организација је бројала 

1 Б. Андрејевић, Заштићена културна добра Ниша, Ниш, 

стр. 229-230. 

2 Са сајта СИТС-а.

Арх. Сима Гушић

петнаест чланова. Није мали број, ако се зна да је у то 

доба у целој Србији било тек нешто више од педесетак 

инжењера. На истом оснивачком састанку, Удружење у 

Нишу доноси амбициозну резолуцију о реорганизацији 

техничких факултета и техничких 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 удружи-

вање високообразованих људи тога времена било прави 

подвиг. Ниш је у том тренутку био тек десетак година 

ослобођен од Турака. У граду је присутан велики енту-

зијазам обнове, али и огромно наслеђе опште друштвене 

и урбане запуштености. У таквим околностима, форми-

рање елитног удружења од, чак, петнаест чланова мора-

ло је имати велики одјек у јавности, због чега је и данас 

вредно сваког поштовања.

Сто двадесет година од оснивања Друштва инжењера и техничара Ниша и педесет година од оснивања Друштва 

архитеката Ниша, међу кључним су датумима у укупној историји града. И много развијеније културе од наше по-

носиле би се оваквим социјалним 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 целини. 

Уводно излагање арх. Симе Гушића



10

АРХИТЕКТ 35  36ТЕМА БРОЈА

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 технич-

ког листа, као и да је одржана Скупштина Друштва са 

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

очекује да у томе имају удео и нишки инжењери, члано-

ви Удружења.

Од тренутка оснивања до данас, Удружење, о чијем раду 

се данас мало зна, дели судбину српског друштва и нове 

државне организације. Тако је после Првог светског 

рата, септембра 1919. године, формирано Удружење ју-

гословенских инжењера и архитеката (УЈИА). Нешто ка-

сније, 11. децембра 1931. године, формирано је Удружење 

инжењера и техничара за Ниш и Моравску бановину, на 

челу са председником Ст. Симићем. У неким изворима 

стоји, Секција Ниш у оквиру УЈИА, конституисана 1932. 

године.4 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 скуп-

штина Удружења југословенских инжењера и архитека-

та.5 До тог тренутка инжењери и архитекти су деловали 

одвојено. Југословенско удружење 1939. године мења свој 

назив и постаје Савез инжењерских друштава Краљеви-

не Југославије. У новом преименовању непозната је по-

зиција нишког друштва. Највероватније се није ништа 

битно променило, с обзиром да је политичка организа-

ција Краљевине у том тренутку остала непромењена.

После Другог светског рата, 18. априла 1946. године, 

основано је Друштво инжењера и техничара Ниша, као 

подружница ДИТ-а Народне Републике Србије.6 Међу 

важнијим акцијама Друштва, у том периоду, спомињу 

се израда пројекта за оспособљавање и укључивање 

електричне централе 1950. године, радови на ревита-

лизацији нишке тврђаве (после 1953.), израда пројекта 

летње позорнице и стадиона, пружање помоћи прили-

ком оснивања Пројектантског бироа, изложбе урбани-

стичких планова и др. У то време чланови су радили у 

оквиру подружница машинских и електроинжењера, 

грађевинара, архитеката, пољопривредних и текстилних 

инжењера и техничара.

Са више или мање елана, ДИТ Ниша наставља свој рад 

до почетка осамдесетих година прошлога века. У том 

периоду, 1968. године, издат је Годишњак стручних ра-

дова, а 1972. године публикација Наука и пракса. Поред 

осталог, иницијатор је и ширег социјалног окупљања 

у граду, у оквиру кога се организују чувени балови ин-

жењера и техничара.

3 Сајт СИТС-а.

4 Монографија 140 година Савеза инжењера Србије, стр. 47. 

5 Б. Андрејевић, исто.
6 Монографија 140 година Савеза инжењера Србије, стр. 160.

После извесног застоја у ангажману, крајем седамдесе-

тих и почетком осамдесетих година, ДИТ Ниша прева-

зилази кризу и са новим људима успоставља програмс-

ку равнотежу. Године 1982. добија нов назив, Савез ин-

жењера и техничара општине Ниш. Велику заслугу за 

нови почетак друштва у том периоду има тадашњи пред-

седник, млади архитекта Иван Реди. Уз његов ангажман 

и уз помоћ разумних и одговорних градских власти, пре 

свега Пере Сератлића, тада се Друштву у Нишу враћа и 

легат из 1928. године, који му је завештао нишки трговац 

грађевинским материјалом, Наум Ћермило.7

Последња фаза Друштва, које функционише до дана-

шњег дана, одвија се под именом Савез инжењерско-

техничарских организација Ниша (СИТОН), установље-

ним 10. 3. 1998. године. У том оквиру је данас шест стру-

ковних друштава и шаховски клуб „ИТ“. Међу колектив-

ним члановима су Регионални центар за иновације и три 

друштва. Без поговора, најактивнији члан је Друштво 

архитеката Ниша, чијим се ангажовањем у највећој мери 

одвија рад СИТОН-а. Ова напомена није ништа друго 

до позив свима да што агилније очувамо континутитет 

Месног нишког удружења српских инжењера, насталог 

далеке 1891. године.

Осим обележавања 120 година СИТОН-а и 50 година 

Друштва архитеката Ниша, данас имамо и посебну при-

лику да обележимо и седамдесет година од формалног 

преузимања легата Наума Ћермила, 4. фебруара 1941. 

године, његове породичне куће коју је завештао Друш-

тву још 1926. године. У њој је данас седиште СИТОН-а и 

ДАН-а. Наиме, овај угледни трговац и предузимач био је 

надасве велики добротвор. Познати су његови прилози 

Српској краљевској академији, Српској књижевној зад-

рузи, Министарству просвете, трговачким удружењима 

и њиховој омладини итд. Између осталог, оно на чему 

смо му неизмерно захвални - године 1926. тестаментом 

је завештао своју кућу у Лешјаниновој 52, Удружењу срп-

ских инжењера и архитеката. Како је убрзо умро, 10. маја 

1927. године, његов тестамент је судски проглашен 27. 

јуна 1928. године. Након смрти његове супруге Јелене, 

како је у тестаменту и стајало, он је постао извршан, што 

је и потврдио Срески суд у Нишу 4. фебруара 1941. годи-

не. Убрзо је дошао Други светски рат, а после њега згра-

да је национализована, али убрзо, 28. јуна 1955, решењем 

Народног одбора града Ниша враћена је ДИТ-у. То је, 

међутим, било само на папиру, јер су у њој већ били за-

штићени станари. Коначно, физичко преузимање легата 

догодило се тек 1980. године. То је драматична прича и 

о времену и о добрим и заслужним људима какав је био 

Наум Ћермило. Нека му је подарен вечни мир. Надамо 

се да њега данас достојно чувамо у сећању.

7 Народне новине, Ниш, 1998; о истом и интервју И. Реди, у 
Архитекту бр. 33/34.
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На свечаној академији поводом 120 година организованог инжењерства у Нишу 

и 50 година од формирања Друштва архитеката Ниша, додељена су признања за-

служним члановима Друштва, као и  институцијама и фирмама које су годинама 

финансијски помагале рад Друштва и његове акције.

Проф. др. Храниславу Анђелковићу

За обнову рада Друштва архитеката Ниша и за афирмацију Друштва покретањем 

Гласника „Архитект“, чије је био први главни и одговорни уредник.

Мр. арх. Ивану Редију

За успех који је постигао у враћању легата Наума Ћермила у посед Друштва ар-

хитеката Ниша, као и за дугогодишњи рад у институцијама архитектонске струке 

града и државе

Арх. Миодрагу - Мими Живковићу (постхумно)

Као оснивачу и првом председнику Друштва архитеката Ниша, као и за дугого-

дишњи допринос публицистици и архитектонској струци 

Проф. арх. Дарку Марушићу

Као дугогодишњем члану Жирија Тријенала архитектуре Ниша, који је својим 

угледом и знањем допринео развоју архитектуре Ниша и афирмисао Ниш у дру-

гим срединама

Градској општини Медијана и председнику г. Драгославу Ћирковићу

За дугогодишњу искрену и несебичну помоћ свим акцијама Друштва архитеката 

Ниша

„Потисје Кањижа TONDACH“, г. Александру Бероњи

Као осведоченим пријатељима који су помогли све велике акције Друштва архи-

теката Ниша, а посебно обнову зграде Друштва

Инжењерској Комори Србије и председнику проф. др. Драгославу Шумарцу

За дугогодишњу подршку и активно учешће у организацији великих манифеста-

ција и акција Друштва архитеката Ниша

„LEDIB“, г. Лунду Карстену и г-ђи Данки Милојковић

За подршку при подизању квалитета и стандарда у издавачкој делатности и 

едукацији чланова Друштва архитеката Ниша
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ИЗБОРНА СКУПШТИНА

УДРУЖЕЊА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ

У оквиру „11. Дана архитектуре Ниша“, на њиховом отварању, у некадашњем парламенту Моравске бановине, 

а данашњој Свечаној сали највише академске установе југоисточне Србије – Универзитета у Нишу, одржан је 

један историјски догађај за архитектонску струку у Србији.

Др Александар Кековић

ТЕМА БРОЈА

Ради се о првој Изборној скупштини Удружења архите-

ката Србије - УАС, новој струковној организацији архи-

теката у нашој држави. Иако по имену нова, она башти-

ни све добре стране бившег Савеза архитеката Србије, 

поготову његов континуитет у међународним архитек-

тонским удружењима попут „UIA“. Оно што представља 

новину јесте начин представљања архитеката у органи-

ма управе. Та новина огледа се у томе што су сада члано-

ви УАС-а друштва архитеката градова, а не појединци, те 

да су сви органи УАС-а засновани на делегатском систе-

му, односно на томе да друштва делегирају своје пред-

ставнике у Скупштину, Управни и Надзорни одбор.

Ова новина је одмах била уочена, већ приликом 

окупљања делегата, њих око четрдесетак, из десет град-

ских друштава архитеката из целе Србије (Београд, 

Нови Сад, Ниш, Пожаревац, Ваљево, Крушевац, Зајечар, 

Зрењанин, Вршац и Ужице). Посебност Изборној скуп-

штини новог/старог удружења архитеката, дао је како 

амбијент, тако и догађај који јој је претходио. Ради се о 

свечаној академији поводом 120 година од првог орга-

низованог удруживања инжењера у Нишу, када је далеке 

1891. године основано Српско удружење инжењера и ар-

хитеката вароши Ниш, и 50 година од оснивања Друш-

тва архитеката Ниша, када је 1961. године Друштво до-

било данашње име. Свечани тон академије оставио је 

снажан утисак на делегате Скупштине УАС-а, који су 

експедитивно усвојили Правилник о раду Скупшти-

не, измене Статута УАС-а, и извршили верификацију 

Управног и Надзорног одбора и Суда части. За новог 

председника УАС-а изабран је акламацијом др Игор Ма-

рић, директор Института за урбанизам и архитектуру 

Србије – ИАУС, искусни архитекта са низом струков-

них признања и награда, али пре свега проверени борац 

за бољитак архитектуре. Зато и њему и себи пожелимо 

срећу за нови почетак и успешан рад нашег новог „кров-

ног“ удружења.

Учесници Изборне скупштине УАС



13

АПРИЛ 2012, БРОЈ 35  36, ГОДИНА XIII ТЕМА БРОЈА

Извод из Записника Изборне скуп-

штине Удружења архитеката Србије  

ИЗАБРАНИ ОРГАНИ УАС-а

На Изборној скупштини Удружења 

архитеката Србије одржаној 4.окто-

бра 2011.г. у свечаној сали Универ-

зитета у Нишу, изабрани су следећи 

органи рада:

За Изабраног заступника и Пред-

седника УАС изабран је Др Игор 

Марић.

За чланове Управног одбора УАС 

изабрани су: 

Милан Ђурић, Бранислав Митро-

вић, Зоран Абадић и Милан Рао-

нић из Београда,

Срђан Црквењаков и Срђан Зорић 

из Новог Сада,

Миодраг Медар и Александра Ко-

нески из Ниша,

Саша Исаковић из Пожаревца, 

Јован Јовановић из Ваљева, 

Славиша Шћекић из Крушевца,

Иван Стојановић из Зајечара,

Јелка Ђорђевић из Зрењанина,

Горан Гроздић из Вршца и

Дејан Миливојевић из Ужица.

За чланове Надзорног одбора УАС 

изабрани су:

Михајло Тимотијевић и Ружица 

Сарић из Београда  и Јовица Вуји-

чић из Крушевца

За чланове Суда части УАС изабра-

ни су:

Милан Марић из Новог Сада,  

Иља Микитишин из Београда и 

Александар Кековић из Ниша.

Радно председништво Скупштине:

арх. Иван Рашковић, Др. Игор Марић, арх. Миодраг Медар, арх. Милан Раонић и Мр. Лазар Кузманов

Велика сала Универзитета током Изборне скупштине УАС
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Председник ГО „Медијана“ г. Драгослав Ћирковић и

г-ђа Миомира Митровић-Ћермило, унука Наума Ћермила

Спомен-плоча Науму Ћермилу, рад акад. вајара Милета 

Симића

У оквиру Дана архитектуре Ниша 2011., архитекти Ниша 

су извршили још једну обавезу и испунили дуг према чо-

веку који им је завештао свој дом: нишки трговац Наум 

Ћермило је 1926.г. тестаментом, годину дана пред смрт, 

своју кућу поклонио Удружењу нишких инжењера и ар-

хитеката. Овом племенитом задужбинару, који је ве-

лики део свог богатства оставио и Српској књижевној 

задрузи, Српској краљевској академији, Министарству 

просвете, Трговачком удружењу итд., постављена је спо-

мен-плоча на дивној сецесијској фасади из 1901.г. Плочу 

су открили председник Градске општине „Медијана“ г. 

Драгослав Ћирковић и унука Наума Ћермила, г-ђа Мио-

мира Митровић-Ћермило. Аутор плоче са ликом Наума 

Ћермила је академски вајар Миле Симић, а финансијска 

подршка је добијена од Градске општине „Медијана“.

ОТКРИВАЊЕ СПОМЕН  ПЛОЧЕ

НАУМУ ЋЕРМИЛУ

Арх. Зоран Чемерикић
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Насловна страна каталога „Салона“

У организацији Удружења урбаниста Србије, у Нишу је 

од 8. до 15. новембра 2011. године одржан јубиларни 20. 

МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА. Реализатори 

су били Друштво урбаниста Ниша и ЈП Завод за урбани-

зам Ниш, а генерални покровитељи Град Ниш и Мини-

старство животне средине, рударства и просторног пла-

нирања. На „Салону“ је представљен велики број радова, 

у категоријама: 

 01 ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

 02 ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

 03 ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 04 ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 05 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И

  РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 06 КОНКУРС

 07 ИСТРАЖИВАЊА И СТУДИЈЕ

  ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА

 08 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  КРОЗ СТУДИЈЕ И ПЛАНОВЕ

 09 ПРИМЕНА ИНФОРМАТИЧКИХ

  ТЕХНОЛОГИЈА

 10 ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 11 СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

Приликом отварања додељена је „Велика награда Са-

лона“, која је припала Заводу за урбанизам Ниш, за го-

дишњу продукцију и свеукупан допринос развоју и про-

моцији у области урбанизма и просторног планирања. 

Додељене су и бројне награде у свим категоријама, а уче-

снике и госте поздравили су председник Удружења ур-

баниста Србије - мр Душан Минић, специјални гост из 

Португалије, председник Европског савета урбаниста - 

Joao Teixeira, председница Савета „Салона урбанизма“ - 

арх. Славица Ференц, и директор ЈП Завод за урбанизам 

Ниш - мр Драган Радивојевић.

 „(...) Прошле године Удружење урбаниста Србије об-

ележило је 55 година постојања и успешног рада, а ове 

године Салон урбанизма обележава 20 година успешног 

рада... Салон није само такмичарски део. Салон је ко-

муникација, пресек наших сазнања, визија и остварења, 

омогућава нам да видимо докле смо стигли, са циљем да 

трасирамо путеве ка европским интеграционим токови-

ма. Салон је и упознавање, размена искуства, дружење и 

нека нова пријатељства...“ (Мр Душан Минић)

 „(...) Желео бих да у име Европског савета урбаниста 

захвалим свим колегама из Србије на свеукупном раду 

којим доприносе унапређењу урбанизма, као и да их 

подстакнем да наставе на путу знања, иновација, енер-

гије и истрајности. Желим да честитам организацији и 

Жирију овог двадесетог Салона урбанизма, свим уче-

сницима и добитницима, на обављеном послу, на квали-

тету и на заједничком раду на унапређењу урбанизма...“  

(Joao Teixeira)

Покровитељи „Салона“ били су и градови Београд, Нови 

Сад, Крагујевац, Ужице, Косовска Митровица, Бања 

Лука и Бијељина, као и Инжењерска комора Србије. Ква-

литетан каталог уредила је Јасна Маричевић, а дизајни-

рали арх. Бранимир Ћирић и Никола Ћирић.

20. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
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IV САЛОН ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ

У петак, 11. новембра 2011. године, свечано је отворен „IV Салон пејзажне архитектуре“ у Галерији науке и тех-

нике Српске академије наука и уметности у Београду. Изложба је била отворена до 21. 11. 2011.

САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

На „Салону“ су изложени радови из области пејзаж-

не архитектуре, сврстани у пет категорија: „Планови“, 

„Пројекти“, „Студије и истраживања“, „Видео радови“ и 

„Студентски радови“. Пријављено је укупно 85 радова, од 

којих је, након избора Селекционе комисије, за излагање 

на „Салону” и доделу награда конкурисало: у категорији 

„Пројекти“ 24 рада, у категорији „Планови“ четири рада, 

у категорији „Студије и истраживања“ четири рада, у ка-

тегорији „Видео радови“ један рад, и у категорији „Сту-

дентски радови“ 17 радова. Осим радова из Србије, при-

јављено је 17 радова из иностранства из осам земаља: 

Шпаније, Италије, Марока, Холандије, Хрватске, Грчке,  

Аустрије и Француске.

На свечаном отварању било је око 250 посетилаца, а 

скуп је најпре поздравила Анђелка Јевтовић, председ-

ница Удружења пејзажних архитеката Србије, затим 

директор Галерије науке и технике, академик др Зоран 

Љ. Петровић. „IV Салон пејзажне архитектуре“ свечано 

је отворио академик др Љубиша Ракић, потпредседник 

САНУ. Поводом отварања „Салона“ приређен је коктел.

У оквиру свечаног отварања прочитан је и део извештаја 

Жирија „Салона“ и додељене награде за најуспешније 

радове. Након детаљног прегледа и оцењивања радова, 

Жири је донео одлуку да учесницима „Салона“ додели 

укупно дванаест награда. У складу са пропозицијама 

„IV Салона“, додељене су плакете по категоријама, не-

колико специјалних плакета Жирија и једна „Велика 

награда Салона“ - гран при. За награде су издвојена че-

тири студентска рада, један рад у категорији „Студије и 

истраживања“, пет радова у категорији „Пројекти“ и два 

у категорији „Планови“. Од дванаест награђених радова, 

Жири је доделио шест плакета, пет специјалних плакета 

и једну „Велику (гран при) награду“ Салона пејзажне ар-

хитектуре.

Отварање IV салона - председница удружења Анђелка Јевтовић, директор САНУ Зоран Петровић, потпредседник САНУ 

Љубиша Ракић
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Велику награду „IV Салона“ добио је рад:

„e_co_llectiva“ (Грчка). Аутори су Athanasios Polyzoidis 

и Katerina Petsiou.

У суботу, 12. 11. 2011, у оквиру „Салона“, у Свечаној сали 

Скупштине града Београда одржано је неколико презен-

тација, које је пратило око стотину присутних:

1) Предавање Мочалов Иље Валеревича, под називом 

„Пејзажна архитектура у Русији - време промена, 1990-

2011“. У холу Скупштине града приказана је изложба 

руских пејзажних архитеката.

2) Презентација победничког рада „e_co_llectiva“, аутора 

из Грчке.

У петак, 18. 11. 2011, у оквиру „Салона“, у Галерији САНУ 

одржана је презентација пројекта „Зелени кровови Бе-

ограда - потенцијал Београда за формирање зелених 

кровова“, урађеног од стране Подмлатка удружења пе-

јзажних архитеката Србије (ПУПА), уз подршку Град-

ске управе Београда - Секретаријата за заштиту живот-

не средине и Удружења пејзажних архитектата Србије. 

Презентацију је пратило око осамдесеторо присутних.

Организациони одбор

„IV Салона пејзажне архитектуре“ 2011.

У Београду, новембра 2011.

GRAND PRIX Салона „e_co_llectiva“

Организациони одбор IV Салона, жири, гости из иностранства
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Арх. Сима Гушић

Овогодишњи „Дани“ су, као и сви до сада, садржајни су-

срети нишких архитеката који су се одвијали у оквиру 

главног и пратећих програма. Уобичајено је, а и то је део 

традиције, да је осим Друштва архитеката, организатор 

била и Инжењерска комора Србије, Регионална канцела-

рија у Нишу, те је ово била прилика да се још више про-

дубе досадашњи добри односи између наших органи-

зација. У једном делу, манифестацију је традиционално 

помогао и „Tondach Потисје – Kaњижa“.

Овогодишњи сусрети били су посвећени афирмацији 

два велика јубилеја нишких архитеката и осталих ин-

жењера: 120 година органзованог инжењерства у Нишу 

и 50 година од формирања Друштва архитеката Ниша. 

Том приликом, 4. октобра је уприличена свечана акаде-

мија у сали Универзитета. О инжењерском јубилеју го-

ворио је Сима Гушић, а о историјату Друштва архитека-

та, његов председник Миодраг Медар. Из оба излагања 

добија се несумњив утисак да је реч о великом друштве-

ном добитку који су Нишу и Србији оставиле ове две 

организације. Њихова активност је употпунила укупан 

културни и јавни живот града, тако да су оне, на изве-

стан начин, и јавне институције од прворазредног зна-

чаја за ову средину. 

Посебну част, поводом обележавања ових јубилеја, иска-

зали су архитекти Србије. Они су тим поводом, у истој 

сали, у наставку програма одржали Оснивачку скуп-

штину Удружења архитеката Србије. То је скуп који је 

обезбедио правни континуитет Савезу архитеката Ср-

бије, у светлу прилагођавања новим законским обавеза-

ма и трансформацији друштва у целини.

Централна тема овогодишњих „Дана архитектуре“ је 

спонтани покушај организатора да се у синтетичкој фор-

ми презентују архитектонске појаве на одређеном про-

стору или у временском периоду. У том смислу, прво је у 

Галерији Друштва отворена изложба архитектуре Ниша 

од 1878. до 1918. године. Она је настала изузетним напо-

ром наших младих архитеката Татјане Антић и Алексан-

дре Илић. Изложба је прва у серији која ће бити подло-

га будућој монографији Архитектура Ниша, једног од 

амбициозних пројеката које Друштво архитеката Ниша 

„Дани архитектуре Ниша“ су најзначајнија годишња манифестација Друштва архитеката Ниша. У међувремену, 

успостављена је нова традиција: „Дани архитектуре“ су програмски адаптирани на „Oктобарски месец архитек-

туре“, и све манифестације се одржавају на једном месту у Галерији Друштва архитеката.

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ 2011.

ГАЛЕРИЈА ДАН

Предавање арх. Ивана Редија
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жели да оствари у наредних неколико година. Ового-

дишња презентација обухватила је објекте Ниша од 

академизма и романтизма  до различитих еклектичних 

форми, које ће у првој половини 20. века заменити рана 

модерна. На изложби су приказани монументални објек-

ти Бановине, Суда, Саборне цркве и др., као и они мали, 

породични, са којима нисмо у свакодневном контакту. 

Поред одличне фотографске (Срђан Павловић) и фак-

тографске презентације (Срђан Сакан, Стефан Живко-

вић, Татјана Антић и Александра Илић), вредан сваког 

поштовања је и напор наших младих продуцената, који 

су се заинтересовали за овај историјски период.

У оквиру изложбе, исте вечери одржана је трибина као 

осврт на четири кључна периода у архитектури Ниша, 

после ослобођења од османлијске окупације до данас. 

На изложбеним паноима у Галерији, Сима Гушић дао је 

уводне напомене о времену од 1878. до 1918. године. У 

наставку је Александар Кековић говорио о раној модер-

ни, до 1945. године, а Зоран Чемерикић о архитектури 

Ниша до 1970. године. Завршно излагање имао је Бра-

нимир Ћирић, који се осврнуо на архитектуру од 1970. 

до данас. Излагања су обједињена краћим разговором о 

анализираном периоду.

Следеће недеље „Дана архитектуре 2011“, 11. октобра, 

одржана је занимљива видео- презентација архитекту-

ре Војводине у 20. веку, коју је елоквентно изложио Вла-

димир Митровић, историчар уметности из Новог Сада. 

О овој теми, он је у претходној години објавио обимну 

студију коју је издао Музеј савремене уметности Војво-

дине (о овоме види приказ З. Чемерикића у Архитекту 

33-34, стр. 67). Истраживања Владимира Митровића су 

препознала четири кључна друштвена периода која су 

одредила и карактер архитектуре. То се односи на пе-

риод када је Војводина била  аустроугарска провинција, 

почетком 20. века, до краја СФРЈ, крајем осамдесетих 

година. Излагање је било утолико занимљивије што се 

препознаје да је једна нит европског утицаја на архитек-

туру Србије ишла управо преко Војводине.

У уторак, 18. октобра, програм је био изузетно богат и 

разноврстан. На почетку вечери откривена је спомен-

плоча Науму Ћермилу на згради Друштва архитеката. 

То је знак наше захвалности њему, на легату који нам је 

поклонио на коришћење. Том приликом, уз присуство 

чланова породице Ћермило, пригодно је говорио г. Дра-

гослав Ћирковић, председник општине Медијана, која 

је финансијски помогла ову акцију. У наставку вечери 

разматране су три теме које осветљавају данашњи тре-

нутак архитектонског стваралаштва. Најпре је одржана 

промоција књиге Српски архитекти 2000–2010, аутора 

Ане Ковенц-Вујић. То је занимљива студија, деликатна 

јер нема историјску дистанцу, потребну за валоризацију 

личности, а пре свега њихових дела. Непосредно се на 
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ово излагање надовезало и отварање изложбе „Награде 

и конкурси у Србији 2010–2011“. Преко прикладних па-

ноа, на упечатљив начин се могла ишчитати апсолутна 

доминација београдских архитеката у освајању награда. 

Можда је то и због чињенице да су на том простору, у 

протеклом периоду, у највећој мери расписивани кон-

курси. У сваком случају, ова презентација је подстакла 

на теме о последицама које се морају озбиљније анали-

зирати. О организацији „ДО.КО.МО.МО“ и њеном не-

давно основаном огранку у Србији, говорила је арх. Је-

лица Јовановић – секретар. Организација се бави при-

купљањем података о модерном покрету у архитектури, 

у циљу формирања документације и заштите објеката.

Последња недеља „Дана архитектуре 2011“ протекла је у 

знаку студентске радионице. Овогодишња тема је била 

„Орнамент – прошлост или будућност“.  Организацију 

су успешно водиле колегинице Александра Конески и 

Милена Мишић. Студенти архитектуре, уз два студента 

Уметничке академије, били су подељени у четири гру-

пе у оквиру којих су истраживали орнамент, пре свега 

у остацима културне баштине. Њихови радови су били 

презентовани на завршној вечери, а том приликом су им 

подељене и награде.

У току завршне вечери, у склопу једне традиције у на-

стајању која се полако афирмише у оквиру програма Га-

лерије Друштва, на тему са радним називом „Архитек-

тура градова и регија“ говорио је Зоран Чемерикић. Он 

је изабрао архитектуру Москве, о чему је износио своје 

личне импресије. Причу је повезао са урбанистичким 

и историјским контекстом овог великог града. Видео- 

предавање је илустровао, осим својим фотографијама, и 

многим исечцима из новина, плакатима, улазницама и 

свим оним што је употпунило атмосферу града као со-

цијалне категорије.

На крају ових сусрета на „Данима архитектуре 2011“, 

може се закључити да су протекли садржајно и дина-

мично. Потврдили су да њихово трајање током читавог 

месеца има смисла, јер се на опуштенији начин могу 

пратити занимљиве и садржајне теме. То представља 

додатни напор за организаторе, углавном мали број ен-

тузијаста Друштва, али је коначан исход у целини пози-

тиван, јер се, у укупном збиру, ипак окупи већи број по-

штовалаца архитектуре.
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Милена Мишић, арх., спец. Александра Конески, арх.

Орнамент који прати архитектуру од њеног постојања 

постаје сувишан елемент модерне, а нарочито постмо-

дерне. Пре модерне, у оквиру културне баштине једног 

подручја, развијали су се јединствени узорци орнамена-

та, карактеристични за одређено подручје, док глобали-

зација није свела архитектуру на препознатљиве форме 

појединачних архитеката, лишене орнамента. Током ове 

радионице учесници су кроз самостално истраживање 

препознавали орнаменте своје културне баштине и дали 

своје виђење будућности тих истих орнамената, било да 

се ради о постојању или непостојању будућности њихове 

примене у архитектури. 

У оквиру четири групе, које су формиране случајним 

узорком, учесници су темељно истражили задату тему и 

своју иновативност приказали кроз презентацију и ди-

скусију приликом излагања свог рада. Студенти су доби-

ли и прилику да се упознају са радом Друштва архитека-

та. Учествовало је седамнаест студената са различитих 

година студија, међу којима су била и два студента са 

Уметничке академије, чиме је започета идеја о радиони-

цама као месту где се сусрећу студенти различитих про-

фила које интересује иста тема, и где се размењују идеје 

произашле из различитих области. Крајњи резултат 

тимског рада јесу четири рада која завређују пажњу како 

архитеката, тако и шире јавности. По завршетку сва-

ке радионице изабрана су три најбоља рада путем ано-

нимног гласања самих учесника и жирија састављеног 

од стране организатора радионице (арх. Миодраг Ме-

дар, арх. Бранимир Ћирић, академски сликар Миодраг 

Анђелковић и арх. Зоран Чемерикић). 

За разлику од претходне године, када су одржане четири студентске радионице, ове године, у организацији 

Друштва архитеката Ниша, у оквиру „Дана архитектуре“ 2011. године, одржана је једна радионица са темом: 

Орнамент - прошлост или будућност? 

СТУДЕНТСКЕ РАДИОНИЦЕ 2011.

I награда
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Учесници радионица

Атмосфера са радионица

Резултати гласања:

I место: Татјана Костић, Јован Милановић, Драгана Ди-

митријевић и Јована Цветковић

II место: Стефан Смоловић, Милица Игић, Жељко Бла-

гојевић, Невена Стефановић и Јована Савовић 

II место: Христина Крстић, Сања Спасић, Душан Ранђе-

ловић и Јелена Стаменковић

III место: Душан Лилић, Александра Недељковић и Ми-

лена Лазаревић.

На затварању „Дана архитектуре“ изложени су сви радови.

Уколико имате неки предлог који може користити бу-

дућим радионицама, организаторима би била част да 

их контактирате и дате своју сугестију или предложите 

тему.

Пишите на

aleksandra.koneski@gmail.com (Александра Конески) и

misicmilena@yahoo.com (Милена Мишић).
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Улична фасада

ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

Објекат је, са источне стране, постављен на грађевинску 

линију која се поклапа са регулационом линијом улице 

Пријездине. Са јужне и западне стране објекат се ослања 

на суседне парцеле и постојеће објекте, док се са север-

не стране делимично ослања на постојећи (заштићени) 

објекат Занатског дома (бивши биоскоп „Чегар“).

Приступ објекту је са источне стране, из Пријезди-

не улице. Пројектована су два улаза у објекат, један са 

источне стране, други са северне стране, из дворишта. 

Приступ дворишту је преко пешачке капије, из При-

јездине улице. Колски приступ предвиђен је кроз пасаж 

затворен према улици роло-вратима. У оквиру пасажа 

смештена је ауто-платформа преко које се врши гаражи-

рање возила у подземној гаражи са пет паркинг места, 

док је у дворишту предвиђено још једно паркинг место. 

Спратност објекта је По+П+2+Пк, а укупна бруто грађе-

винска површина износи П бруто=815.28 м2. Висина вен-

ца је 13.80 м, а максимална висина објекта 15 м у односу 

на коту тротоара.

Основна карактеристика ове урбане архитектонске ин-

терполације је тежња пројектаната за естетском асими-

лацијом новопројектоване структуре и историјског кул-

турног наслеђа у централној градској зони. Пре свега, 

акценат је стављен на композициону и функционалну 

анализу новонастале форме, која у мањој или већој мери 

мења дотадашњи изглед читавог уличног фронта, од-

носно до које мере је требало интервенисати, а да се не 

изгуби перцептивни доживљај целине и потенцијал кул-

турне вредности. Суштинске карактеристике архитек-

тонске форме као што су ритам, слагање хоризонтала и 

вертикала архитектонске пластике и отвора, јесу елемен-

ти суседног заштићеног објекта у односу на које је треба-

ло успоставити складан однос приликом пројектовања 

новог објекта. Неки од ових елемената су стилизовано 

поновљени и настављени на фасади нове зграде, истовре-

мено поштујући и висину венца старог објекта, где се за-

тим кроз градацију маса наглашава и угао блока. На тај 

начин утврђене су универзалне вредности старе и нове 

архитектуре и омогућено је складније коегзистирање ар-

хитектонских интервенција из различитих епоха.

По пројектном задатку било je неопходно одвојити на-

мену две целине, приземља и првог спрата, који су пред-

виђени за пословање „Аудио БМ“-а, и другог спрата и 

поткровља, који имају још у потпуности недефинисану 

намену и структуру (стамбени или пoсловни простор, 

два, три или четири стана или два и више корисника по-

словног простора). Aкценат на обликовању дат је на прве 

две етаже код којих је познат и корисник и претежна 

намена. Ово ни у ком случају не значи да у задатим па-

раметрима и датом пројектном задатку за другу и трећу 

етажу нису дата најоптималнија решења, већ напротив, 

да је на овим етажама употрeбљен већи пројектантски 

напор, како би се добила решења која се лако могу пре-

вести из једне у другу некомпатибилну намену (из стам-

бене у пословну), а да се при том не наруши ни основни 

концепт функције ни обликовност простора.

Како обликовност целог објекта почива на једноставним 

формама, произашлим из функције простора, при чему 

су коришћена два до три материјала са крајње сведеним 

колоритом, настојало се да се тај принцип пренесе и у 

унутрашњост објекта, уважавајући различитост значаја, 

структуре и намене појединих просторних целина при 

њиховом обликовању.

Цео простор, у хоризонталном смислу, као везивни еле-

мент има тротоар, унутрашње двориште и улазни хол. 

Тротоар, као јавни простор који је спона између споља-

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ

„АУДИО БМ“

Пословни објекат „АУДИО БМ“ изграђен је на к.п. бр. 

4434 КО Ниш - Бубањ у Нишу, у целости на основу 

пројекта архитеката др Александра Кековића и Марја-

на Петровића, док су, поред поменутих, потписници 

фазе Aрхитектура у оквиру Главног пројекта и архи-

текте Славиша Кондић и Миљана Игњатовић.

др Александар Кековић, диа, Марјан Петровић, диа

Пријездина 6, Ниш
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шњег и унутрашњег простора, третиран је крајње све-

дено са употребом бехатон плоча, које су у корелацији 

са постојећим поплочавањем у непосредној близини 

испред заштићеног објекта Занатског дома. Полујавни, 

атријумски, простор унутрашњег дворишта третиран је 

на исти начин као и тротоар у смислу поплочавања пода.

Улазна партија са степенишним простором представља у 

обликовном и функционалном смислу везивни елемент 

целог објекта и свих етажа. Улазним простором, пову-

ченим унутар објекта, постиже се ефекат „увлачења“ по-

сетилаца у унутрашњост објекта. Степенишни простор 

који је у функционалном смислу вертикална комуни-

кација која повезује све етаже, третиран је и у обликов-

ном смислу као јединствена целина у којој доминирају 

три елемента. У поду се помоћу гранитних керамичких 

плоча наглашавају ходне линије. Структурална фасада 

представља прозрачну, загаситу опну која одваја уну-

трашњи од спољашњег простора. Посебно дизајнирана 

ограда од инокс елемената и са логом „Аудио БМ“-а на 

стакленим панелима, представља централни обликовни 

елемент степеништа.

На приземљу, и у функционалном и у обликовном сми-

слу доминира хол. Условљеност да се у њему нађу два 

улаза, створила је могућност ефекта проточног просто-

ра. Наглашавањем ходних линија и у поду и у плафону 

омогућава се посетиоцу лакше сналажење у просто-

ру. Фокална тачка у овом простору је информациони 

– пријемни пулт, око кога су дистрибуирани простори 

од чекаонице, преко „глуве собе“, до протетичких ради-

оница и лабораторија. Како је овај простор сагледив из 

свих позиција на етажи, тако се и из визуре запослених 

за пултом сагледавају све тачке у приземљу. Због доми-

нантног позиционирања унутар етаже приземља, пулт 

је посебно дизајниран и наглашен као посебна фун-

кционално-обликовна структура. Простори радиони-

Улична фасада – детаљ

Дворишна фасада
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ца – лабораторија, глуве собе, дизајнирани су тако да су 

подређени функцији и намени простора, где доминирају 

елементи радних површина и простора који су посебно 

пројектовани за сваку целину понаособ.

Ситуација је донекле слична и на првој етажи, где по-

стоје два улаза, односно две приступне целине. Прва са 

интерног, једнокраког степеништа и друга приступна 

целина са главног степеништа. И овде добијамо нешто 

мањи „проточни“ простор у којем централну позицију, и 

у обликовном и у функционалном погледу, заузима ин-

формационо-пријемни пулт. Прилази ка њему и усмера-

вања од њега наглашени су у поду и плафону различитом 

бојом гранитних плоча и растер плафона. Овде је пулт 

у основи ¼ круга, који се прилагођава ходним линијама 

посетилаца. Канцеларија директора представља негатив 

пода у холу, акценат у обликовању је на радном и столу за 

састанке, као и у функционалном дизајну опреме, облога 

и маски од фурнираних пресованих материјала.

Други спрат, као што је већ раније речено, пројектован 

је тако да може бити и стамбени и пословни простор. 

Због чињенице да се не зна крајњи корисник простора, 

није се посебно разрађивао ентеријер, већ је дат предлог 

уређења стамбених јединица.

На поткровљу је ситуација донекле слична, с тим да је 

већи стан разрађенији у опреми и уређењу, јер је уна-

пред био познат корисник, а код тераса је у целости 

урађен детаљ поплочавања гранитним плочама.

Архитектонски атеље „АМ“

Источна фасада – пројект

Ентеријер приземља
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ТИПСКИ ПРОЈЕКAТ

ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ

Арх. Саша Буђевац

Понекад се у градитељској пракси дешава да пројекти 

из уникатне наруџбине прерасту спонтано у типске, без 

претходног програмског оптерећења идејом о мулти-

плицирању. Очигледно до тога долази када прворође-

ни објекат успешно положи тест практичне употребе 

својим функционалним решењем, уз лаку прилагодљи-

вост различитим локацијама. У питању је и архитектон-

ски израз који корисници лако и позитивно идентифи-

кују са наменом.

Никако не треба заборавити и грађевинско-инвестици-

ону рационалност, као неопходни елемент у прерастању 

једног уникатног пројекта у типски. У оваквим случаје-

вима, на разумевање архитектонског карактера објекта 

знатно утиче и додатни проток времена, од тренутка из-

раде пројеката до појединачних потоњих реализација.

Ево једног таквог примера здравствених станица у 

Нишу. Мој првобитни пројекат потиче из 2001, а реали-

зације из 2008. и 2011. године, у стамбеним насељима на 

два потпуно различита краја града, са минималним мо-

дификацијама у функцији и материјализацији фасаде. 

Успешности ових реализација доприноси и добра ур-

банистичка поставка на довољно великим, слободним, 

затрављеним парцелама. Објекти су приземни, габарита 

21х21 метар. Стилски се лако везују за ремоделовану мо-

дерну, очигледно на трагу моје награђиване КУБ КУЋЕ 

из 2000. године. Никако се не бих изненадио када би још 

који објекат био изграђен по истом пројекту.

Здравствена станица у насељу „Бранко Бјеговић“

Здравствена станица у насељу „Дуваниште“



27

АПРИЛ 2012, БРОЈ 35  36, ГОДИНА XIII ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

(Овај текст је објављен у часопису Архитектура бр. 167-168, и ми га преносимо у целости, уз сагласност аутора арх. 

Саше Буђевца и уредника Архитектуре др Зорана Маневића). 

 Здравствена станица у насељу „Дуваниште“  Здравствена станица у насељу „Бранко Бјеговић“



28

АРХИТЕКТ 35  36ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

Међународни конгрес византолога

НИШ И ВИЗАНТИЈА X

Др Миша Ракоција

Укажимо сада на заборављени значај Ниша као гра-

да мученика – мартириополиса, посвећен знаменитим 

страдалницима за Христову веру, као и на добро знан 

царски град, и његов немерљив значај за хришћанство и 

хришћане. Наисус је родни град императора Константи-

на Великог, што ће му већ међу првим хришћанима до-

нети епитет „славни град Ниш“. Али не само због тога. 

Наисус је добро познат по својим епископима, чије је 

учешће у црквеном животу првих векова хришћанства 

царство добро запамтило. Ипак, славу Ниша прошири-

ли су нишки знаменити мученици који су пострадали 

за Христову веру, као и њихове чудотворне мошти. Ле-

ковито дејство моштију нишких мученика, чија имена су 

заборављена, било је познато у IV веку св. Виктрицију, 

епископу Руана у далекој Галији (Француска), те Наисус 

сврстава у угледно друштво најзначајнијих хришћан-

ских градова у којима почивају мошти славних мучени-

ка, као што су Рим, Константинопољ, Антиохија, Јеруса-

лим, Солун. Данас је тешко и претпоставити колико је 

Наисус био славан због својих мученика, када га је св. 

Виктриције сврстао међу наведене градове. Наисус је 

тада био пожељно место ходочашћа и мартириополис, 

какви су на овим нашим просторима били Сремска Ми-

тровица, Струмица или Салона. Баш зато што је марти-

риополис, за препознатљив официјелни симбол града 

први хришћани Ниша одабрали су грану палме. Палмо-

ва гранчица означава тријумф над смрћу, победу и славу, 

и обележава га као град мученика. Довољно је било на-

писати слово „Н“ и нацртати палмину грану поред њега 

да оновремени хришћани знају да се ради о славном гра-

ду Нишу.

И поред свега, ранохришћанска прошлост Ниша је мало 

знана, док је споменичка заоставштина првих хришћа-

на недовољно истражена и конзерваторски третирана, а 

још мање на одговарајући начин презентована и публи-

кована. Нећемо много погрешити ако закључимо да је 

последњи исцрпни аналитички текст о ранохришћан-

ском Нишу написао далеке 1956. године др Лазар Мир-

ковић. Нису нам много ближи ни систематски истражи-

вачки и конзерваторско-рестаураторски радови на ра-

нохришћанским споменицима Ниша. Зато не чуди наше 

недовољно познавање старохришћанског Ниша, док је 

његово споменичко наслеђе једва знано широј јавности, 

што је оставило сиву мрљу на културном мозаику Ср-

бије, Балкана и Европе.

Симпозијум „Ниш и Византија“ већ десет година поку-

шава да исправи ту неправду ненаметљивим усмера-

вањем знања великог броја угледних истраживача на 

простор града Ниша, који је саставни део византијске 

цивилизације, уметности и културе. Прошлост Наису-

са, Наисоса, Нисоса и Ниша, умногоме је јаснија, а њена 

реконструкција и ревитализација споменичког наслеђа, 

На десетогодишњици симпозијума „Ниш и Византија“ можемо закључити да је постигнут циљ, постављен 2002. 

године, да се до 2013. године, на годишњицу доношења Миланског едикта, он профилише као један од еминен-

тних европских научних скупова на тему византијске цивилизације, културе, уметности и српске духовности.

Академик проф. др Ренате Пилингер (Беч), свечано отварање симпозијума „Ниш и Византија X“

Ниш – мартириополис и царски град
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захваљујући новим знањима, извеснија, у догледно вре-

ме и могућа. 

Сада, после десет година, када је на прави начин сагле-

дан значај Ниша за свеколики хришћански свет, наша 

је обавеза, али и обавеза Европе и њених народа који су 

хришћани, захваљујући једном Нишлији - императору 

Константину Великом, да на прави начин обележимо го-

дишњицу Миланског едикта. Са том идејом је пре десет 

година настао симпозијум. Долазеће, 2013. године, Град 

Ниш, Универзитет у Нишу и Епархија нишка организо-

ваће велики симпозијум „Ниш и Византија XII“, који ће 

бити у знаку гласа божијег - CОNSTANTINE, IN HOC 

SIGNO VINCES. Позив и пријава је на сајту симпозијума, 

те својим учешћем увеличајте обележавање годишњице 

Миланског едикта у родном граду цара Константина.

Дело и тековине св. цара Константина чврсто су уграђе-

ни у темеље старе европске цивилизације. Они и данас 

обједињују западне и источне хришћане. Византијске 

основе савремене Европе јасно су видљиве. Стога, и 

Нишлије и Србија и Европа имају посебну обавезу да 

на одговарајући начин обележе 2013. годину, када је све 

почело. То подразумева заједничке пројекте на научно-

истраживачким и конзерваторско-рестаураторским ра-

довима, презентацију споменика и вишејезичне стручне 

и популарне публикације. 

Заједно, ми то можемо. Баш као што смо заједно јуби-

ларни десети пут окупили истакнуте византологе Евро-

пе и САД-а. И опет, у оквиру градске славе (3-5. јуна), Св. 

цар Константин и царица Јелена, десети пут је органи-

зован међународни научни скуп византолога. Сада, уз 

уобичајено ненаметљиво тематско усмеравање на „Ниш 

– мартириополис и царски град“. Град Ниш, Универзи-

тет у Нишу и Епархија нишка, још једном су се предста-

вили као добри организатори и љубазни домаћини нај-

угледнијим познаваоцима Ниша и Византије из Европе 

и САД-а. Организациони одбор, који чине еминентни 

светски научници, предвођени од стране Његове све-

тости патријарха српског господина Иринеја, и у окви-

ру њега радна група Научног одбора (градски већник 

Миодраг Радовић, др Миша Ракоција, др Франц Цурк, 

др Хранислав Анђелковић, Милица Тодоровић, Мари-

ца Максимовић, др Горан Максимовић, др Димостенис 

Стратигопулос, мр Ирена Љубомировић, мр Миомир 

Васов, арх. Јован Мандић, Елена Васић Петровић, Ол-

гица Давидовић, Ана Мишић), успешно су осмислили и 

реализовали симпозијум „Ниш и Византија X“, одштам-

пали зборник радова уз који иде и ЦД - електронска вер-

зија, и поставили га на сајт (http://www.ni.rs/byzantium). 

Симпозијум „Ниш и Византија X“ почео је рад, као и 

свих ових година, благословом Његове светости па-

тријарха српског господина Иринеја. Свечаност отва-

рања симпозијума настављена је речима добродошлице 

помоћника Градоначелника, проф. др Миодрагa Ма-

нићa. У име Универзитета присутне је поздравио про-

ректор, проф. др Слободан Антић. Симпозијум је отво-

рила проф. др Ренате Пилингер из Беча, члан Аустријске 

академије наука, знаменито име у свету ранохришћанске 

археологије. Њене речи потврђују стечени значај и углед 

конгреса византолога „Ниш и Византија“. Покрећу нас да 

се још више ангажујемо на проучавању старохришћан-

ског Ниша, али и обавезују да стечено очувамо и после 

2013. године. Затим је др Јанис Варалис, са Тесалијског 

универзитета у Волосу (Грчка), представио присутни-

ма зборник радова и његову електронску верзију (ЦД) 

са прошлогодишњег скупа. Свечано отварање је завр-

шено пројекцијом кратког научно-популарног филма 

Хришћанска антика у Нишу (аутор др Миша Ракоција, 

режија Јовица Крстић, сниматељ Владица Дамњановић) 

у продукцији Нишке телевизије.

Интересовање за нишки симпозијум из године у годи-

ну се повећава. Ове године пријављено је 58 реферата. 

Град Ниш је начинио напор и, због знане економске си-

туације, позвао 46 учесника и то из: Велике Британије, 

Аустрије, САД-а, Италије, Русије, Грчке, Мађарске, Ру-

муније, Албаније, Бугарске, Хрватске, Македоније и Ср-

бије. Шест учесника из оправданих разлога није учест-

вовало, али ће њихови реферати бити штампани у збор-

нику радова. И ове године, већи број страних учесника 

од оних из наше земље, најречитије указује на значај и 

стечени углед овог научног скупа. 
Завршетак рада десетог симпозијума „Ниш и Византија“ 

крунисан је свечаним пријемом код градоначелника, мр 

Милоша Симоновића. Била је то прилика да учесници 

симпозијума и домаћини искажу своје мишљење о зна-

чају конгреса, и укажу на његов допринос да Ниш заузме 

видно место на културној мапи Европе. Град Ниш знањем 

иде у сусрет обележавању годишњице Миланског едикта. 

То ће трајно обележити и наш град и наше време.

Након десет година одржавања симпозијума „Ниш и 

Византија“, неопходно је захвалити се представници-

ма града Ниша, Универзитета у Нишу и Епархије ниш-

ке, без чије подршке овог, сада угледног међународног 

симпозијума византолога, не би било. Ипак, на нашем 

десетогодишњем трајању на првом месту треба да за-

хвалимо Његовој светости патријарху српском господи-

ну Иринеју, са чијим се благословом научни скуп сваке 

године одржава. Док је тако, симпозијум „Ниш и Визан-

тија“ биће имун на време и невреме. 

Учесници симпозијума са градоначелником Ниша, мр Милошем Симоновићем
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ГРАД НИШ У ПРОЦЕСУ УСВАЈАЊА 

ЕВРОПСКОГ СТАНДАРДА 

„QUALICITIES“

1Вредности градитељске баштине која се налази на широј 

територији Ниша су неоспориве. Изражена економска 

криза која је обележила протекли период, континуира-

ни недостатак средстава за планиране акције заштите 

и презентације културно-историјске баштине, у вели-

кој мери су онемогућили или ограничили правовре-

мено стручно, превентивно и оперативно ангажовање, 

одређивање одговарајућих режима заштите, као и усло-

ва одржавања и коришћења непокретних културних и 

природних добара града. Тренутно стање у коме се она 

налазе одраз је неповољних утицаја економских, друш-

твених и политичких прилика на развој града. 

Тежњу да потенцијал локалног културно-историјског на-

слеђа искористи за унапређење економског, друштвеног 

и културног развоја, уз поштовање европских стандарда 

квалитета у управљању баштином по принципима одр-

живог развоја, град Ниш је исказао октобра 2009. годи-

не, када је постао члан Асоцијације европских градова 

културе „A.V.E.C.“ Асоцијација европских градова кул-

туре2 окупља локалне заједнице које су се прихватањем 

Европске повеље градова и подручја културе и баштине 

1 Група аутора, Стратегија развоја туризма града Ниша 

2011-2016, Ниш, 2011.

2 Пре тачно петнаест година, 1997. године, на иницијати-

ву пет градова оснивача, оформљена је Алијанса европских 

градова културе (L'Alliance de Villes Européennes de Culture 

- A.V.E.C.). У почетку је једини циљ мреже градова био успо-

стављање механизама добрих искустава у области валориза-

ције  градитељског наслеђа, како на националном, тако и на 

интернационалном нивоу. Три године по оснивању, већ 2000. 

године, представници градова чланица Асоцијације усвојили 

су Европску повељу градова и подручја културе и баштине.

обавезале да ће сва будућа деловања на презервацији, 

презентацији и популаризацији културног наслеђа бити 

подређена циљевима оживљавања наслеђа намењеног 

свима, наслеђа које ће бити место сусрета и културних 

размена и један од покретача локалног економског раз-

воја. Потписивањем Европске повеље градова и подру-

чја културе и баштине, град Ниш је прихватио обавезу 

дугорочног ангажовања на заштити градитељског на-

слеђа, са циљем презервације споменичких вредности 

објеката, не само зарад њихове одрживе експлоатације, 

већ и из обавезе да се градитељска баштина као култу-

ролошко сведочанство прошлости остави у наслеђе бу-

дућим генерацијама.

Како би лакше дефинисали политику управљања на-

слеђем, а са циљем побољшања социоекономских при-

лика у својим срединама, чланице Асоцијације разви-

ле су, у оквиру европског пројекта, кофинансираног од 

стране ЕУ, методолошки водич кроз приступ управљању 

градитељским наслеђем, под називом „Qualicities“.3 Да-

кле, „Qualicities“ је европски стандард, осмишљен од 

стране локалних заједница и намењен локалним зајед-

ницама. Он представља систематизацију политика одр-

живог развоја историјских градова и предела у Европи.4

Јасно дефинисаних циљева и универзално применљив, 

3 Quality (енгл.) - квалитет, cities (енгл.) - градови.

4 Према „Qualicities“ - Qualité du développement urbain basé 

sur l’accroissement des compétences des villes et régions d’histoire, 

Anderlecht, 2005. Да би се достигао стандард и успостави-

ла европска ознака квалитета, градови културе морају да се 

ангажују и поштују параметре квалитета који се састоје од 

бројних критеријума и захтева описаних у књизи стандарда 

„Qualicities“.

Умрежавање са чланицама Асоцијације европских градова 

културе „A.V.E.C.“

Александра Мирић, дипл. инж. арх - конзерватор

Град Ниш је један од најстаријих градова на Балкану, трећи по величини у Србији, највећи град јужне и југои-

сточне Србије и седиште Нишавског управног округа. Ниш је друштвени, привредни, образовни, здравствени, 

културни и спортски центар југоисточне Србије, град који располаже разноврсним градитељским и природним 

наслеђем.1

ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ
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стандард „Qualicities“ је сертификован од стране фран-

цуске агенције за норматизацију „A.F.N.O.R.“, која је ин-

тернационално призната.

Имплементација методологије „Qualicities“

Усвајање „Qualicities“ методологије као основне методо-

логије у процесима доношења и спровођења одлука на 

нивоу града Ниша, установа културе, локалних институ-

ција и установа, локалних удружења и градских општи-

на, као и интегрисање процеса „Qualicities“ у све акције 

залагања града за имплементацију локалне „Агенде 21“, 

довело је до усвајања циљева у оквиру процеса побољ-

шања валоризације Ниша као града културе и историје.

Да би лакше идентификовао правце будућег деловања, 

Град Ниш је, окупивши представнике градских уста-

нова, институција и свих референтних страна које су 

укључене у управљање градитељским наслеђем, фор-

мирао Локални одбор „Qualicities“. Овом телу поверен 

је задатак одређивања обима градитељског наслеђа које 

ће стандаризацијом бити обухваћено и евалуације тре-

нутног стања у односу на критеријуме књиге стандарда, 

референтног алата методологије „Qualicities“.

Баштина Ниша више је од скупа покретног и непокрет-

ног наслеђа. Она је потресна прича којом се, из генера-

ције у генерацију, поколењима преноси идентитет сре-

дине са свим њеним специфичностима. С обзиром на 

цивилизацијску слојевитост културне баштине Ниша 

и чињеницу да је она траг мешања и сукцесивних до-

приноса који су обликовали карактер града, одлучено 

је да ниједан период историјског развоја града не буде 

занемарен, нити искључен у свим будућим кампањама 

представљања градске баштине и одређивања његовог 

визуелног идентитета. При одређивању листе објека-

та градитељског наслеђа које ће стандард обухватити, 

апсолутни приоритет имала су, према категоризацији 

Закона о културним добрима, утврђена непокретна кул-

турна добра од изузетног и великог значаја, док су са ли-

сте непокретних културних добара приоретизована она 

највеће одрживости.

Реалан пресек стања извршен је за сваки објекат поје-

диначно, према критеријумима „Qualicities“ стандарда, 

коришћењем прецизно дефинисаног формулара за само-

евалуацију. У израду реалног пресека стања укључене су 

надлежне институције и корисници идентификованих 

објеката. Образложења су поткрепљена техничком доку-

ментацијом Завода за заштиту споменика културе Ниш, 

као и писаном и фото-документацијом која је овим по-

водом реализована. Из детаљне анализе прикупљених 

података може се закључити да је стање конзервације 

већине објеката веома лоше, да су поједини чак и егзи-

стенцијално угрожени. Већина посматраних непокрет-

них културних добара добро је повезана градским пре-

возом. Могуће је паркирање путничких возила близу 

свих споменика културе, међутим, паркинзи су често ур-

банистички обликовани на такав начин да наружују оп-

шту слику и визуре према споменику културе. У граду су 

малобројни паркинзи за бицикле и бициклистичке ста-

зе, чиме се не поспешује принцип еколошког транспорта 

који стандард „Qualicities“ препоручује. Приступачно је 

за пешаке, са изузетком непокретних културних добара 

који су ван центра града. Путокази и остале ознаке сиг-

нализације на српском и језицима ЕУ су ретки, ограни-

чени на малобројне споменике културе. На самим лока-

цијама углавном нема ознака и инфо-табли. Недовољно 

је приступачно особама са инвалидитетом, на највећем 

делу споменика културе нема рампи ни трећих тоалета, 

приступне стазе су често на неодговарајући начин по-

плочане. Малобројне информације које су истакнуте на 

споменицима нису читке особама са визуелним и мен-

талним инвалидитетима. Особље запослено у установа-

ма културе није едуковано ни систематски сензибилиса-

но за комуникацију са особама са инвалидитетом. 

Анимација посетилаца у Нишу, када је у питању гради-

тељско наслеђе, веома је скромна. Дани европске башти-

не  не обележавају се на одговарајући начин, ретки су 

програми едукације и сензибилизације грађанства. У 

оквиру тарифне политике исти је третман локалног 

становништва и туриста, што не доприноси изградњи 

позитивног односа грађана Ниша према споменичком 

наслеђу које их окружује. Посматрана културна добра 

презентована су на такав начин да не утичу, или веома 

мало утичу, на урбану ревитализацију околине. Мало-

бројна су средства за развој туристичких капацитета и 

промоције споменика културе. Јачањем контакта између 

установа културе, удружења и заинтересованих страна, 

повећала би се тенденција израде заједничких пројека-

та презентације градитељске баштине и аплицирања за 

домаће и европске фондове. У оквиру коришћења непо-

кретних културних добара, заштита животне средине 

идентификована је као посебан проблем. Активности 

у оквиру решавања проблема рециклаже отпада, ко-

ришћења обновљивих извора енергије, скоро да не по-

стоје. Такође, ни једна од културних манифестација, по 

којима је, иначе, Ниш препознатљив, није организова-

на по принципима еколошки одрживих догађаја, према 

препорукама методологије „Qualicities“.

Препознавање постојеће и потенцијалне публике за 

дати обим наслеђа, извршено је у сарадњи са установама 

које имају контакт са посетиоцима. Скицирање профила 

посетилаца и дефинисање приоритетних циљних група 

и циљева у односу на сваку од њих, извршено је искуст-

вено и према моделу европских партнера. 

Нужни корак ка усвајању стандарда било је и дефини-

сање локалног плана напретка5 са хијерархијски одређе-

ним приоритетима, роковима и буџетом за период 2012-

2016. Локални план напретка усвојила је Скупштина 

Града Ниша јануара 2012.

Локални план напретка града има за циљ предлагање 

решења и конкретних акција за побољшање тренутног 

стања Ниша као града историје и културе. У овом доку-

менту, као један од приоритета Ниша, идентификовано 

је усвајање локалне баштине од стране грађана који би 

морали бити у стању да препознају, тумаче и доприне-

су ревитализацији заједничког наслеђа. Предложене ак-

ције кроз адекватну едукацију запослених, умрежавање 

и унапређење комуникације јавних служби и ојачавање 

симбиотичких веза између предузећа, грађана и јавних 

5 А. Мирић, С. Миљковић, чланови „LOQ“, Локални план 

напретка „Qualicities“, Ниш, 2012

ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ
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служби, за циљ имају диференцијацију локалних зајед-

ница као целина специфичних културно-историјских 

вредности које су позитивно вредноване од стране ста-

новника и посетилаца.

У Локалном плану напретка детаљно су описане све об-

ласти деловања, укључујући и унапређење вештина и 

специфичних знања, унапређење система управљања 

баштином, побољшање сигнализације, омогућавање 

приступачности, организацију културних догађаја, уна-

пређење комуникације са публиком, подршку развоја 

друштвених активности и социјалног живота, заштиту 

животне средине, уз низ препорука за њихово констан-

тно побољшавање.

Као посебан проблем препознат је недостатак јасне по-

литике управљања градитељским наслеђем. Локалним 

планом напретка предлаже се припрема и реализација 

низа пројеката, међу којима је пројекат припреме за 

проглашење територије историјског градског језгра за 

просторну културно-историјску целину, као и пројекти 

припреме за проглашење објеката који уживају претход-

ну заштиту, чиме би се смањила могућност стихијских 

интервенција и њихове даље деградације. Такође, у ок-

виру приоритета одређених степеном угрожености и 

могућности одрживог управљања, предлаже се одређи-

вање старатеља и финансирање вишегодишњих пројека-

та конзервације и рестаурације непокретних културних 

добара града Ниша.6

Имплементација Локалног плана напретка кроз одо-

бравање средстава из градског буџета за најзначајније 

приоритете, одобравање пројеката и праћење поставље-

них рокова, обезбедиће коначно усвајање европске озна-

ке квалитета. Цео процес и коначну одлуку о напретку 

донеће квалификовани стручњак комисије „Qualicities“, 

изабран због свог искуства и посебно обучен за ову вр-

сту ревизије, који ће на годишњем нивоу вршити мони-

торинг и евалуацију успеха имплементације методоло-

гије „Qualicities“. Такође, сам поступак имплементације 

стандарда предвиђа процену успешности кроз једного-

дишње и вишегодишње индикаторе, одређене од стране 

Локалног одбора „Qualicities“.

Шта даље?

Да ли бисмо били овако далеко од европских стандарда 

презентације и управљања градитељском баштином да 

су се закони и подзаконски акти, који су у потпуности у 

складу са постулатима „Qualicities“ препорука, дословце 

поштовали? Вероватно не. Међутим, напор Ниша да ус-

воји „Qualicities“ показује јасну свест и одлуку да се раз-

вије глобални план деловања који не само да интегрише 

план заштите материјалног и нематеријалног наслеђа, 

него га и презентује на начин који унапређује одрживи 

развој средине. Укључивање грађана и цивилног сек-

6  А. Мирић, Искуства и резултати у примени европског 

стандарда квалитета „Qualicities“ на примеру града Ниша, 

Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и на-

сеља, Асоцијација просторних планера Србије, у штампи. 

тора у реализацију поменутих планова не само што ће 

створити осећање припадности појединаца целини гра-

да као вишеслојног ткива цивилизацијског наслеђа, већ 

ће подстаћи формирање критичке свести и проактивно 

деловање грађана у односу на заједничку баштину.

Такође, прихватањем методологије „Qualicities“ Ниш 

је испољио тежњу да искорачи из устаљене перцепције 

културно-историјског наслеђа као краткорочног извора 

прихода. Сталном бригом и спровођењем програма за 

очување квалитета наслеђеног природног и културног 

окружења, град ће заштитити интересе будућих генера-

ција.

Постоји значајан напредак у примени методологије 

„Qualicities“, који је настао као резултат групног рада 

чланова Локалног одбора. Недоследност у извршавању 

препоручених корака значиће не само одлагање пости-

зања ознаке квалитета „Qualicities“, самим тим и од-

лагање одговарајућег позиционирања Ниша као града 

историје и културе на мапи европске и светске башти-

не, већ и убрзавање процеса пропадања градитељског 

наслеђа које је, услед вишедеценијског занемаривања, у 

егзистенцијално лошем стању. 

Методологија „Qualicities“ је и политичка обавеза. По 

остваривању стандарда, генерације градских отаца биће 

у обавези да наслеђени модел управљачке политике, која 

у центар свих одлука ставља одговорност ка културно-

историјском наслеђу, испоштују и унапреде.

Методологија „Qualicities“ за град Ниш мора бити сред-

ство, а не циљ. Њена имплементација не само да ће омо-

гућити побољшање ефикасности деловања свих актера 

од значаја за градитељску баштину, него ће и допринети 

укључењу Ниша у нову динамику одрживог развоја. И 

коначно, допринеће задовољству грађана и посетилаца, 

а интернационалну димензију локалног наслеђа учи-

ниће видљивијом.
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Тема овогодишње „Недеље дизајна“ била је Будућност 

на квадрат, а неке од кључних ствари којима се бави-

ла - одлив мозгова, подстицај привреде, континуирано 

образовање и европске вредности. Позната имена из 

света архитектуре, брендинга, урбанизма, дизајна, моде, 

филма, издаваштва, медија и адвертајзинга, имала су 

предавања и дискусије о обликовању наше будућности 

у циљу дефинисања, разумевања и успостављања нашег 

друштва које нема препознатљиву „индустрију дизај-

на“. Такође, сателитски програм изложби „100% Future 

Serbia“ представио је сто врхунских српских дизајнер-

ских решења у сто излога у центру града, као несваки-

дашњи перформанс. Од познатих имена, предавања су 

држали: Snohetta, Zaha Hadid Architects, Дејана Кабиљо, 

Mother London, Architonic, Parque EXPO, Ofis Architects, 

Arik Levy, Stefan Diez, Dieter Meier, Wieden Kennedy, као 

и многи други који су информисали београдску публику 

о најновијим светским трендовима из целокупног дија-

пазона креативних индустрија, од адвертајзинга до ар-

хитектуре.

Једно од најзанимљивијих предавања одржао је Patrik 

Schumacher (Патрик Шумахер), (Zaha Hadid architects), 

Ове године, од 26 до 28. маја, у Југословенском драмс-

ком позоришту, BDW је окупио неке од највећих свет-

ских креативних умова из преко двадесет земаља, 

најпознатије српске и интернационалне брендове и 

преко сто педесет акредитованих журналиста из зе-

мље и региона, пред око 20.000 посетилаца.

Арх. Ивана Лукић, Жарко Давинић

БЕОГРАДСКА НЕДЕЉА ДИЗАЈНА

BDW  BELGRADE DESIGN WEEK

Architonic

Југословенско драмско позориште
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који је представио нови правац у архитектури - пара-

метрицизам. Параметрицизам нуди флексибилан сет 

компоненти за манипулацију, што доводи до беско-

начних варијација. Док је у прошлости постојао јак по-

крет крутих геометријских фигура у архитектури, сада, 

концептуално дефиниција параметрицизма показује 

утемељење новог глобалног стила чија је дефиниција: 

„Сви елементи архитектуре су постали параметријски 

растегљиви.“ Овај стил одликују интелигентне и мека-

не форме, а позитивни принципи новог правца су - раз-

личитост (не понављање) и корелација (не чиста разли-

читост). Он основу налази у природи, а главна теза је: 

„Форма ојачава функцију!“

Такође, предавање студија Snohetta из Осла привукло 

је пажњу због надахнутог предавача Мартина Грана 

(Martin Gran) који је говорио о начину пословања и пред-

ставио неке од објеката - Библиотека у Александрији, 

„Opera House“ у Ослу, „World Culture Center“, „Concert 

Stage“ у Норвешкој, „Muscat Fish Market“, „Dome of the 

Sun“. Три кључне речи, које је нагласио као битне, на 

тему будућности дизајна, јесу конверзација, удружење и 

креативност. Он је такође истакао да је мултидисципли-

нарност и холистички приступ у послу будућност и да су 

у доношењу решења сви запослени једнаки, јер функције 

као што је креативни директор, заустављају процес креа-

тивног размишљања код запослених.

Филозофија дизајна „прошлости“ компаније IIttala, во-

деће финске дизајн компаније која производи објекте за 

кућу, дала је добре смернице Kaja Franckа (Каја Франка) 

из '67. године: „Потребна нам је нова перспектива људске 

егзистенције и она не може бити заснована на поседо-

вању материјала.“ Arik Levy (Арик Леви), познати мул-

тидисциплинарни уметник, своје предавање завршио је 

реченицом да добар дизајнер мора да размишља о људи-

ма, да се бави људима и да воли са наглашеном речени-

цом - „Свет је у вези са људима“. Шпанац, Javier Mariscal 

(Хавијер Марискал) говорио је о свом најновијем оства-

рењу - анимираном филму за одрасле Chico i Rita, а ак-

ценат је био на лакоћи и љубави с којима ствара. Дејана 

Кабиљо, свестрана уметница и дизајнер, представила је 

своју нову колекцију „LetThemSitCake“ и „PrettyPretty“ 

колекцију (кревет са перјем и столице са косом), док су 

инспиративни предавачи веб портала Architonic, Tobias 

Luts и Nils Becker (Тобаја Латс и Нилс Бекер) говорили 

о проблемима развоја, успеха и одржавања квалитета. 

Према креативном директору Аленки Притржник, из 

компаније  Gorenje Design Studio, будућност је у „про-

изводима који имају причу“. Сајмон Вотерфал (Digital 

studio Poke, Fray Agency London) и Далџит Синг (бивши 

менаџер Digit-a) кроз десет важних констатација и пи-

тања о будућности које су поставили себи и нама, и на 

која су одговарали наизменично, закључили су: „Може-

мо ли креирати нову емоцију за будућност?“ Одговор на 

ово питање гласи: „Off је нова емоција!“ Морамо да при-

тиснемо дугме off и да успоримо мало!

Коначно, закључак о „Недељи дизајна“ и општи став 

предавача конференције је да је кључ успеха не само у 

појединачним пројектима и стваралаштву сопствених 

студија и компанија, већ и „однос човека са човеком, чо-

века са природом, и човека са самим собом. Овај људски, 

емотивни приступ учинио је овај скуп нарочито важ-

ним, топлим и искреним, и све посетиоце натерао да се 

замисле над сопственим животом и стварањем“ (BDW). 

Будућност је у људима, доброј конверзацији, оригинал-

ности и спремности за експериментисање.

Ивана Лукић, диа 

Жарко Давинић, уредник електронског магазина

Design scene

(http://www.designscene.net/)

Конференција за новинаре

АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ
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Инвеститор: Дирекција за градско грађевинско земљиште Сурдулица

Аутор дендро плана: Сузана Станковић Алексић, диа

Година пројектовања: 2010–2011. 

Година реализације: 2011.

Арх. Сузана Станковић Алексић

Новопројектовани простор представља посебну ам-

бијенталну целину – центар Сурдулице, место пред-

виђено за окупљање, културне манифестације, шетњу... 

Понуђен је и одређен трансформабилан садржај за тај 

простор. Увеличане и редизајниране традиционалне 

дрвене клупе (мобилијар) распоређене су у ул. Српских 

владара, док су остале клупе интегрисане у масивне бе-

тонске жардињере. 

Дендро план – биљни материјал топијарне (обликоване) 

форме, „зелене скулптуре“ у жардињерама и простору, 

дају посебну маштовитост и разиграност, као и пирами-

далне форме дела дрвореда. Зеленило пешачке зоне Сур-

дулици даје посебну драж и пружа вишеструко уживање. Урбани мобилијар

Централна жардињера - поглед из ул. Српских владара

ПЕШАЧКА ЗОНА У СУРДУЛИЦИ
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Жардињера у ул. 5. септембарЦентрална жардињера - поглед из ул. Краља Петра

АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ
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КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ТРГА

ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА У СУБОТИЦИ

У организацији Инжењерске коморе Србије - Регионалне канцеларије у Суботици, у децембру 2011. године рас-

писан је Конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско решење уређења Манифестационог трга изнад плани-

ране подземне јавне гараже на Тргу цара Јована Ненада у Суботици.

Конкурс је завршен у фебруару 2012. године. Од при-

јављених девет радова, Жири (у саставу: Јожеф Чипа, 

дипл. инж. арх. - председник, Небојша Јањић, дипл. инж. 

арх. - заменик председника, и чланови - Корнелија Еве-

товић, дипл. инж. арх., Александар Аврамовић, дипл. 

инж. арх., Деметер Габор, дипл. инж. арх., Љубица Да-

шић дипл. инж. арх., Ђорђе Мијић, дипл. инж. арх. и 

Вилмош Тот, дипл. инж. арх.) донео је следећу одлуку о 

пласману радова:

Прву награду добио је рад под шифром „IМК112“; ау-

торски тим: Тертели Карољ из Суботице, Ћаловић 

Иван из Београда и Тертели Марија из Суботице. 

Другу награду добио је рад под шифром „183034“; ау-

тор: Алавантић Александар из Суботице.

Трећу награду добио је рад под шифром „381117“; ау-

торски тим: Милодановић Паула и Хегедиш Бранка из 

Суботице.

Првопласирани рад, под шифром „IМК112“

Оцена: Рад у потпуности испуњава све постављене 

услове у погледу концепта, функционалности и обли-

ковности предложеног решења. Истиче се усклађеношћу 

са архитектонским и урбаним окружењем, израженом 

изузетно успешним одабиром модерних обликовних 

елемената урбаног опремања и примењених материјала 

за изведбу партерних елемената трга и опреме у цело-

сти. Оригинално се уклапа у морфологију трга, са веома 

умешним препознавањем, и овим решењем оствареним, 

функционалним линијама кретања пешака. Понуђено 

урбанистичко-архитектонско решење омогућава флек-

сибилност у коришђењу трга за различите манифеста-

ције и дешавања. Као посебна вредност рада истиче се 

померање силаза у подземну гаражу западно од објекта 

Отвореног универзитета, којим се обезбеђује неометано 

кретање пешака из правца Фрањевачког трга на потезу 

дуж северозападне границе трга. Економично решење са 

израженим високим естетским компонентама у облико-

вању простора и могућношћу даље успешне разраде ре-

шења.

Прва награда
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Другопласирани рад, под шифром „183034“ 

Оцена: Истиче се једноставношћу и функционалношћу 

просторног решења, поштовањем морфологије трга са 

јасно одређеном зоном сценских активности, без су-

вишних урбаних елемената који би ометали визуелну и 

физичку комуникацију између корисника простора, као 

и одржавање манифестација на тргу. Квалитетно су ре-

шени простори за седење и зеленило по ободу које од-

ваја простор трга од улица и пешачких стаза. Трг је ви-

шеструко и вишенаменски искористив, што је посебна 

вредност понуђеног решења. У обликовању мобилијара 

примењене су архаичне форме које немају ослонац у не-

посредном урбаном окружењу. Пешачки силази у гараже 

су естетски веома успешно решени, обликовно и фун-

кционално. Решење је економично у погледу једностав-

ности предложеног композиционог решења и примење-

них материјала. Предвиђени мобилијар у неким делови-

ма је непотребан, са великим трошковима одржавања и 

чувања.

Трећепласирани рад, под шифром „381117“

Оцена: Одличан концепт функције трга са рационал-

ним техничким решењем. Поседује прописане елементе 

за формирање манифестационог трга - простор за бину 

је предвиђен, али решење омогућава и алтернативе, са 

занимљивим функционалним решењем самог трга и 

кретања - пешачких комуникација, али и применом про-

сторно-партерних елемената који отежавају визуелну 

комуникацију на самом тргу. Графички приказ није до-

вољно истакао квалитет решења. Рад се истиче и фун-

кционалним одвајањем свог решења од функције трга 

са североисточне стране (недоречене - незавршене архи-

тектонске кулисе). 

Прва награда

Друга награда

Трећа награда
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Слика 1. Руска православна црква у Паризу

Слика 2. Положај локације у односу на Ајфелову кулу

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА

Аутори: „Арх група“ (Arch group) и „Шаде Сарл“ (Sade Sarl)

Архитекте: Мануел Нуњез-Јановски (Manuel Nunez-Yanovsky),

  Михаил Кримов (Mikhail Krymov),

  Алексеј Горјаинов (Alexey Goryainov)

Наручилац:  Влада Руске федерације

Површина: 4500 m2

КУЛТУРНИ И ДУХОВНИ РУСКИ 

ПРАВОСЛАВНИ ЦЕНТАР У ПАРИЗУ

Приредио арх. Иван Тошић

Руски архитекти „Арх групе“ и француски атеље „Шаде 

Сарл“ добили су прву награду на међународном такми-

чењу за пројекат Руске православне цркве и културног 

центра близу Ајфелове куле у Паризу, марта 2011. годи-

не. (Сл. 1)

Културни и духовни центар Руске православне цркве 

обухватиће велики јавни врт, окружен стакленим зи-

дом, сачињен од мултимедијалних екрана. Имаће ста-

клену надстрешницу која ће се надвијати над баштом, 

спајајући камени културни центар и цркву са пет злат-

них купола.

Опис који следи део је текста аутора пројекта, „Арх 

групе“:

„Руска православна култура и верa, којe се заснивају на 

духовним традицијама, играју изузетно важну улогу у 

покушају Русије да превазиђе тренутне потешкоће, као 

и извор моралног правцa за значајан део становништва. 

Задатак стварања модерне, позитивне и отворене слике 

руског православља следи из чињенице да је знање рус-

ке православне културе од суштинског значаја за раз-

умевање и интеракцију са Русијом. Па ипак, руска пра-

вославна култура је у садашње време слабо заступљена 

у Европи. 

Стварање руског православног културног центра у Евро-

пи помоћи ће јачању међународних односа и од огром-

ног је значаја са становишта образовања и културе. Из-

градњом овог културног центра, који је спој традиције и 

савремености, биће могуће привући посетиоце свих ге-

нерација, укључујући и младе људе.

Урбанистичка поставка
Комплекс се налази на раскрсници Кеја Бранли (Quai 

Branly) и Авеније Рап (Rapp avenue), који заједно фор-

мирају Трг отпора (Place de la Resistance). Задња фаса-

да комплекса излази на Универзитетску улицу (Rue de 

l’Universite). Североисточни угао локације гледа преко 

Трга отпора испред моста Алма (Pont de l’Alma). (Сл. 2)

Важан аспект, са становишта урбаног планирања, јесте 

тај да пројекат има наглашено заобљени ‘Париски угао’, 

који одговара принципима који су обликовали постојећи 

распоред околног изграђеног простора. Овај угао и се-
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верна фасада обликују поглед са мо-

ста Алма, који је важан и прометан 

магистрални пут који повезује 7. и 8. 

административну област.

Северна фасада комплекса окренута 

је ка кеју Бранли, који је део тури-

стичке пешачке руте од Нотр-Дама 

ка Ајфеловом торњу. Архитектонско 

обликовање северне фасаде и упо-

треба мултимедијалних екрана од 

посебног је значаја због интензитета 

саобраћаја на мосту Алма и пешач-

ких рута дуж кеја Бранли. (Сл. 3)

Директно наслоњена на кеј Бранли 

је стара зграда палате. Са друге стра-

не палате је светски познат музеј 

који је пројектовао Жан Нувел (Jean 

Nouvel), чији стаклени зид, окренут 

ка обали реке, раздваја његову баш-

ту од модернистичких разнобојних 

блокова. На овај начин палата је 

укључена у дијалог два модерна ком-

плекса са обе своје стране.

Један од најбитнијих елемената ком-

плекса је велика башта, која се нала-

зи на целом комплексу. Она је отво-

рена за јавност, а у њој је сама Руска 

православна црква. Оса цркве се пок-

лапа са осом симетрије бочне фасаде 

палате. На овај начин је башта мак-

симално дошла до изражаја, а бочна 

фасада палате са црквом чини симе-

тричну композицију, која је каракте-

ристична за старо језгро Париза.

Пројекат предвиђа формирање нове 

интерне алеје између постојеће па-

лате и цркве. Улази ће бити фор-

мирани из Универзитетске улице и 

авеније Рап. Улаз са авеније Рап на-

мењен је људима који ће посећивати 

цркву на празнике.

Архитектура

Основни принципи
Главна архитектонска идеја ком-

плекса јесте спој традиционалне 

црквене архитектуре и модерног 

културног и религијског комплекса. 

Повезујући елемент је провидна над-

стрешница која се спушта са цркве-

них купола, покрива башту и обавија 

се око реконструисане зграде на углу. 

Спајајућу све делове комплекса, над-

стрешница му даје целовитост, што 

одражава чињеницу да су религијске 

и световне функције спојене. Ова це-

ловитост даје могућност комплексу 

да одговори изазовима урбанистич-

ког планирања и да реконструише 

угао једног од централних париских 

блокова.

У складу са традиционалним 

хришћанским црквеним комплек-

сима, околина цркве је башта са об-

одним зидом. У овом предлогу, ова 

граница је више симболична, пошто 

се састоји од стаклених зидова, са 

стаклима смањене рефлексије. Ово 

комплекс чини отвореним ка сунцу 

и погледима пролазника. Стаклени 

зид је, у исто време, и мултимедијал-

на фасада на којој се приказују ста-

тичне и динамичне слике, заједно 

са најавама предстојећих догађаја у 

културном центру, изложбама, ре-

лигијским празницима, приказима 

икона и слично. (Сл. 4)

Пројекат предвиђа могућност ко-

ришћења иновативних технолош-

ких идеја за стварање ‘алтернативне’ 

интерактивне реалности и у отво-

реном и затвореном простору, као и 

интеракције између холографских 

Слика 3. Северна фасада

Слика 4. Надстрешница комплекса

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА
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Слика 5. Основа комплекса

ликова и објеката у стварном све-

ту. Ово отвара бројне могућности 

за стварање духовних, естетских и 

културних програма и привлачење 

пажње људи различитих генерација, 

нарочито младих, активностима у 

центру. Пројекат користи три глав-

на материјала: бели камен за цркву 

(симбол руске традиције), париски 

камен за зграду на углу и стакло за 

надстрешницу (симбол отворености 

и заштите).

Надстрешница покрива три главна 

аспекта комплекса - цркву, башту и 

реконструисану ‘париску’ зграду на 

углу. Структурну ромбоидну мрежу 

надстрешнице држе четири стуба у 

башти, који су попут стабала дрвећа. 

Када надстрешница дође до зграде 

на углу, претвара се у мрежу секун-

дарне фасаде, али без стакла. Основ-

ни елемент конструкције је ромбо-

ид, са ребрима оквирних димензија 

5x30 cm. Ово је лака конструкција 

која пропушта довољно светлости за 

дрвеће у дворишту, док у исто време 

одолева атмосферским утицајима.

Црква
У центру комплекса и центру баште, 

иза стаклене мултимедијалне фаса-

де, насупрот обали реке и авенији 

Рап, стоји Руска православна црква. 

Пројектом је предвиђен објекат чији 

стил потиче из периода између 14. 

и 16. века, као чиста и једноставна 

форма, јасно упечатљива у односу на 

зграду палате у позадини. Црква је 

стриктно оријентисана на исток, са 

одступањем до 5.

Главни, западни улаз је из нове ули-

це. Постоје још два додатна улаза 

- на јужној и северној страни, који 

се могу користити на празнике и у 

специјалним приликама. Испред се-

верног улаза, у башти је мали трг где 

се посетиоци могу окупљати у дане 

празника. (Сл. 5)

Црква има пет купола, три брода и 

бочна светилишта. Главна маса је из-

дужених пропорција традиционалне 

цркве, а површина основе је скоро 

400 m2, што је резултат повећаног 

доњег дела. Постоји могућност фор-

мирања и мање, једноолтарске под-

земне цркве (крипте).

Црква ће бити у стилу из периода 

од 14. до 16. века, конструисана од 

великих кречњачких плоча, спе-

цијално увезених из Русије. Спољни 

зидови ће бити дебљине до једног 

метра. Куполе су конструисане ко-

ришћењем посебне технологије која 

им даје традиционални изглед преко 

дана, али дозвољава да ноћу златно 

светло сија кроз завршни слој боје.

Ентеријер ће бити традиционалан, 

са зидовима осликаним иконама у 

стилу Андреја Рубљова, најзначај-

нијег руског средњовековног ико-

нописца. Код западног светилишта, 

близу главног улаза, налази се сте-

пениште које води у доњи део цркве. 

Хор је смештен на други ниво, на 

западној страни, и приступа му се 

малим спиралним степеништем. Ка-

пацитет цркве је 600 особа, при чему 

доњи део цркве може да смести 400 

особа.

Башта
Башта је јако битна у овом пројекту. 

Захваљујући систему тераса, зеле-

ном крову и терасама зграде кул-

турног центра, башта се налази на 

целој локацији - почев од обале реке, 

наставља се иза цркве и протеже до 

тераса угаоне ‘париске’ зграде и зво-

ника. Нижи звоник је највиша тачка 

комплекса (изузев купола) и налази 

се у башти, на крову угаоне зграде.

Зелене терасе и кров, на које постоји 

излаз и са стамбених спратова кул-

турног центра, као и из самог кул-

турног центра, нуде необичан поглед 

на Париз, надстрешницу комплекса 

и куполе. Већина зеленила у башти 

су врсте које су типичне за Русију: 

брезе, смрче, јавори, липе и јасени. 

Ово се поклапа са чињеницом да је 

црква у башти посвећена Светом 

тројству. Између цркве и мултиме-

дијалног зида, на углу који је окренут 

ка мосту Алма, налази се мало језе-

ро са извором и малом зоном за од-

мор, заштићеном од буке и погледа.  

На углу кеја Бранли и нове улице је 

постојеће дрвеће које ће се сачувати. 

Оно ће постати органски део баш-

те, служећи као симбол тактичног и 

брижљивог односа ка историји ове ло-

кације и града као целине. (Сл. 6 и 7)

Културни центар
Пројекат нема посебну зграду за кул-

турни центар: цео комплекс под над-

стрешницом је духовни и културни 

центар. Границе овог центра су ста-

клени мултимедијални зид ка кеју 

Бранли, авенијa Рап и фасаде угао-

не зграде. Све функционалне зоне, 

укључујући конференцијску салу, 

салу за састанке и слично, налазе се 

у реконструисаној ‘париској’ згради 

на углу Универзитетске улице и аве-

није Рап.

Ова врста обједињавања световних, 

стамбених и пословних функција, 

као и парохијских соба, у једну згра-

ду, значи да ови простори могу да се 

користе са великом флексибилно-

шћу у будућности и са максималном 

рационалношћу у садашњости.

Захваљујући овој згради, цео ком-

плекс као да расте из историјског 
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језгра Париза. Део фасаде рекон-

струисаног објекта на ивици лока-

ције остаће непромењен. Он се по-

степено претвара у нову, модерну 

фасаду од рециклираних камених 

блокова, узетих са фасаде зграде која 

је срушена на овом месту. (Сл. 8)

Део зграде који се граничи са баш-

том делимично ће бити растављен. 

Ово ће створити систем тераса које 

се спуштају са зеленог крова у баш-

ту. Заједно са живописним степе-

ништем створиће се континуалан 

зелени потез који почиње на обали 

реке и диже се до крова зграде, где је 

постављен ниски звоник. Два горња 

стамбена спрата увучена су у односу 

на ниже спратове и заштићена про-

видним стаклом мреже која је део 

надстрешнице која покрива башту. 

Увучени зидови и балкони стамбе-

них спратова су озелењени. Конфе-

ренцијска сала културног центра је у 

подруму, испод баште. Њен улаз је из 

главног хола реконструисане згра-

де. Унутра, зграда има атријум це-

лом висином, који пропушта дневну 

светлост до подрума. 

Ограда
Ограда комплекса је стаклени зид 

који чине два стаклена панела, један 

на другом. Сваки панел је 4х4 метра, 

што је максимална димензија коју 

производи ‘Сен Гобен’ (Saint Gobain), 

светски лидер у производњи стакла. 

Целу конструкцију држе стаклени 

стубови са унутрашње стране огра-

де. Панели су размакнути један од 

другог и значајно нижи од надстреш-

нице. Стубови на растојању од 4 m и 

размаци између панела повећавају 

акустику зида, спречавајући ширење 

звучних таласа по зиду који се про-

теже 200 m дуж авеније Рап.

Функција
Приступ возилима, укључујући 

петнаест паркинг места, је са Уни-

верзитетске улице, кроз два пара 

капија које чине сигурносну зону. 

Учесници фестивала и обреда могу 

да приђу возилима до цркве новом 

улицом, директно са обале реке, и 

возећи кроз комплекс да изађу на 

другу страну, на Универзитетску 

улицу. Уласком у комплекс са обале 

реке посетиоци се налазе у башти 

која се спушта испред њих серијом 

тераса. Идући кроз живописну ули-

цу поред историјске фасаде палате, 

приближавају се цркви. Уколико не 

намеравају да посете саму цркву, 

могу једноставно да прошетају кроз 

башту, седе поред језера и извора 

или, пак, да се попну, у присуству 

особља, до малог звоника на крову 

угаоне зграде како би уживали у по-

гледу на комплекс и Париз. Даље на 

свом путу, посетиоци могу да обиђу 

културни центар и главни хол како 

би приступили канцеларијама, се-

минарима, парохијским собама или 

стамбеним спратовима.

Уласком у угаону зграду из Универ-

зитетске улице, посетиоци се на-

лазе у централном холу и атријуму. 

На овом спрату су административ-

не просторије и собе које припадају 

парохијанима. Главно степениште и 

централни пар лифтова даје приступ 

спрату са канцеларијама. Спуш-

тајући се, посетиоци долазе до ре-

креационе зоне, са природним свет-

лом које улази кроз светларнике на 

крову. Овај спрат садржи архиву па-

рохијана и трпезарију. Све кухињске 

просторије које опслужују културни 

центар, трпезарију и стамбене спра-

тове редуковане су на кухињски 

блок у подруму. Овај блок доставља 

храну појединим спратовима по-

моћу разних лифтова. Кухиња до-

бија дневно светло преко атријума. 

У подруму је галерија која повезује 

крипту са атријумом угаоне зграде. 

Поред галерије су техничке просто-

рије у којима су технички системи 

комплекса.“

Извори и линкови:

http://www.dezeen.com/

http://www.arch-group.org/archgroup/

http://www.sadesarl.com/sade/sade

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА

Слике 6 и 7. Башта

Слика 8. Источна фасада
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То је једанаести по реду у серији пројеката познатих 

светских архитеката, којима се, по први пут у Енглеској, 

нуди могућност да поставе свој павиљон поред ове гале-

рије. Претходних година то су били: 

 Jean Nouvel, 2010, 

 Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa, 2009, 

 Frank Gehry, 2008, 

 Olafur Eliasson and Kjetil Thorsen, 2007, 

 Rem Koolhaas and Cecil Balmond, with Arup, 2006, 

 Alvaro Siza and Eduardo Souto de Moura with Cecil 

Balmond – Arup, 2005, 

 MVRDV with Arup, 2004. (нереализовано), 

 Oscar Niemeyer, 2003, 

 Toyo Ito with Arup, 2002, 

 Daniel Libeskind with Arup, 2001.

 Zaha Hadid, 2000. 

Цумторов павиљон је једноставни призматични објект 

са правоугаоном основом, у који се, кроз неколико про-

реза на дужој фасади, улази најпре у узани ходник, а из 

њега у централни атријум. Средина атријума је земља-

на површина, испуњена разноврсним, густо посађеним 

биљкама, које представљају раскошан аранжман, опојног 

мириса. Посетиоци се крећу около поплочаном површи-

ном или седе на лаким баштенским столицама, посма-

трајући у тишини ову дивну оазу мира и контемплације. 

Материјал од кога су начињени зидови и коси кров са 

падом према унутрашњем простору, тешко је дефиниса-

ти, као и носећу конструкцију, потпуно невидљиву. Све 

површине су покривене неком грубом тканином, обоје-

ном у црно.

О свом објекту аутор каже: „Центар мог павиљона је 

врт; он нас позива да се сретнемо и окупимо. Радујем се 

ПЕТЕР ЦУМТОР У ЛОНДОНУ

Арх. Зоран Чемерикић

Унутрашњи простор Павиљона

Поред једне од престижних галерија модерне уметности у Лондону, Serpentine Gallery, лауреат „Прицкерове 

награде“ за 2009. годину, швајцарски архитект Петер Цумтор (Peter Zumhtor) дизајнирао је свој павиљон, „Па-

виљон Серпентајн галерије за 2011. годину“.
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природној енергији и лепоти живе слике траве, цвећа 

и жбуња коју је Пит Удолф (Piet Oudolf) креирао и коју 

ће пренети у наш врт. Радујем се бојама и облицима, по-

кретима лишћа, мирису земље и биљака. Пит ми каже 

да лептири и пчеле воле те мирисе... Биљке су отелот-

ворење оног што волим око себе, оне имају садашњост, 

личност, карактер. Оне су савитљиве и зато јаке, али и 

питоме и отмене. Оне су мирисне и осетљиве; имају по-

крет, боју, структуру, размеру и пропорцију. Широке су 

по форми и мајушне у детаљу... дивне су на сунцу и на 

киши, на тропској врелини и хладноћи, играју на ветру и 

боре се у олуји...“

„...сваки пут замишљам врт у једном архитектонском 

оквиру, где се он претвара у магично место. Мислим о 

вртовима које сам већ видео, које сам, верујем, видео 

окружене једноставним зидовима, стубовима, аркадама 

или фасадама зграда – скривена интимна места где же-

лим дуго да боравим...“

За ове пројекте не постоји буџет, већ се они финансирају 

од спонзорства и од продаје завршеног објекта, што по-

крива највише 40% цене. „Серпентајн галерија“ сарађује 

са појединцима и компанијама чија подршка омогућава 

реализацију ових павиљона. Цео процес, од позива до 

реализације, траје максимално шест месеци. Сама гале-

рија се налази у невеликом приземном објекту, скром-

не вртне архитектуре, у једном од лондонских паркова 

– Kensington Gardens. Располаже изложбеним просто-

ром, изванредно снабдевеном књижаром, информаци-

оним пунктом и санитарним чвором. Парк Кенсингтон 

и чувени Хајд парк чине једну повезану целину, највећу 

зелену површину централног Лондона.

Фотографије, превод и адаптација З. Чемерикић

Ходник – веза између спољашњег и унутрашњег простора Серпентајн галеријa

Спољашњи изглед Павиљона

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА
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ВИЛА „TROUVE“

Арх. Милош М. Павловић

Али „колонизовати“ у већини случајева значи и оку-

пирати силом, наметнути нови режим или другачији 

ред на окупираном месту. Међутим, у оба случаја, ко-

лонизација мери себе према окупираној територији и 

успоставља себе према претходнику, тако што постаје 

добро промишљена комбинација наметнуте силе и ош-

троумног „калемљења“. Ова кућа је, укратко, стигла 

циљно на то место - да се ту скраси и успостави „нови 

поредак“ (New Order). Она као да израста на врху брега, 

једно времено колонизујући гестикулацију затечене то-

пографије, која је, за узврат, овом интервенцијом само 

добила снажан ослонац и окрепљење. Акт колониза-

ције је увек конфронтација - преузимање одређених 

референци са намером да се произведе нови простор-

ни систем. Слично Дишановом (Marcel Duchamp) Objet 

trouve, кућа на Чаплиновом брегу је инкорпорирана као 

талог, готово као археологија меморије, у нову органи-

зацију и систем. Постојеће архитектонско наслеђе је, из 

непосредног окружења, с предумишљајем претворено у 

нешто друго, у друге вредности. Доминација trouve-а, по 

мом мишљењу, никада не оставља ни најмањи простор 

за сумњу. Кроз ову архитектонску идеју не чини се ни 

најмањи покушај да се кућа упари са квазиисторијским 

детаљима суседа, који се снажно ослањају на мноштво 

колонијалног наслеђа викторијанске Енглеске. Насупрот 

томе, опредељује се за урбану „акупунктуру“ - интерпун-

кцијски знак међу суседима.

Доминантна центрифугална сила господари овим 

пројектом, и она га истовремено даље продужава и за-

твара, слично као и пужеву шкољку, у домен ексклузив-

них ентеријера - где континуитет простора бива само 

појачан једноставним, чистим детаљима и експресив-

ним, конструктивним речником самог објекта. Луксузна 

дистрибуција волумена, простором и обиљем природног 

светла (врло издашног, чак и током сивих дана у Торон-

ту) које стиже у ентеријер виле кроз високе, двоспратне 

прозоре (зид-завеса), обогаћује овај објекат својеврсним 

сензуалитетом и селективном топлином. Двоипоспрат-

ни улазни атријум је постављен у центар виле, са конзол-

ном библиотеком на горњем спрату, која је пројектова-

на са интенцијом да буде полу-скривена од погледа из 

атријума. Атријум, у правцу задње фасаде, претапа се и 

постаје висока, линеарна галерија која излази директно 

у узвишено, екстеријерно двориште. Слично класичној 

римској вили, у којој није неопходно да и физички бу-

дете у дворишту да бисте имали удео у њему. Овде, ова 

намерно успостављена међусобна веза са свим дело-

вима виле, испоручује контемплативну и експлицитну 

интимност дизајна коју једноставност детаља ничим не 

може да угрози.

Као наш одговор на природни стрми пад самог терена, 

изграђени простори виле функционално су разбијени 

у повезани низ волумена, који су, даље, у блиско успо-

стављеној вези како са топографијом терена, тако и са 

визурама. Тај прилично закошени терен, релативна 

блискост суседних плацева, као и различити степени 

Чаплинов брег, Торонто (Канада)

Вила на Чаплиновом брегу јасно успоставља и потврђује своју „колонизаторску“ намеру и став. Разумети архи-

тектуру као акт „колонизације“, значи заузети позицију негде на пола пута између продукције архитектуре као 

чистог, аутономног објекта, и продукције архитектуре као чистог и компресованог уметања у постојећи кон-

текст. „Колонизовати“ укратко значи окупирати територију. Акт компресоване колонизације, како у овом, тако 

и у многим другим пројектима мог бироа Studio Pyramid, увек је чин намерне конфронтације, са циљем да се 

произведу нови просторни системи.
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учешћа клијента су, сваки понаособ, доминирали у про-

цесу пројектовања. Почевши од првих скица, израже-

ни динамизам руководио је овај пројекат у различитим 

смеровима. Споменути динамизам је успоставио јасно 

зацртан правац који је дефинисао резултирајућу тензију 

у вили, као и однос виле и самог терена. Мултипликова-

на упутства и дирекције, силазни покрет виле низ брег, 

убедљива геометрија, све заједно дало је свесрдну подр-

шку активној, готово агресивној окупацији места и пеј-

зажа.

Приступна, улична фасада представља јавно лице виле, 

са три маркантна и јасна улаза: аутомобилски, помоћни 

и главни улаз. Задња фасада је „опуштенија“, приватно 

лице виле, са узвишеним отвореним двориштем - које 

је, de facto, својеврсни епицентар виле. Издигнуто дво-

риште такође моћно анкерује свеприсутни континуал-

ни, центрифугални покрет, и истовремено га постепено 

спушта низ косину брега у башту, успевајући на тај на-

чин да продужи и успостави активан утицај виле на не-

посредну околину.

Тотал дизајн: aрх. Милош М. Павловић, Studio Pyramid 

Фотографије: Стеван Мирић
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ЗЕЛЕНА ШКОЛА

НА БАЛИЈУ

ВЕСТИ ИЗ АРХИТЕКТУРЕ - Арх. Александра Миљковић

Арх. Александра Миљковић

ЗЕЛЕНА ШКОЛА НА БАЛИЈУ

Локација: Бадунг, Бали, Индонезија

Пројектантски тим: „PT Bambu“ 

Инвеститор: Yayasan Kul Kul

Површина: 7.542 m2

Објекат је номинован за „Aga Khan“

награду у области архитектуре.

Бамбус је широко признат као одрживи грађевински 

материјал, јер је робустан и брзо расте. Управо због те 

чињенице, еколози и архитекте Џон и Синтија Харди, 

чланови „PT Bambu“ тима који је специјализован за ар-

хитектуру од бамбуса, као основни принцип свог рада 

промовишу одрживост архитектуре кроз његову приме-

ну у градњи, а у настојању да се избегне даље уништа-

вање тропских шума као извора грађе.

„Зелена школа“ је у ствари једна велика зелена лаборато-

рија која се налази на обали реке, у оквиру густе џунгле 

са огромним локалним растињем. Кампус има своје ор-

ганске баште и вртове, а покреће га низ алтернативних 

извора енергије, укључујући и хидропогон генератора 

вртлога и соларних панела. Састоји се из две области 

које су повезане мостовима од бамбуса. У склопу кам-

пуса налази се педесетак зграда и павиљона по којима 

су распоређене учионице, фискултурна сала, простор за 

окупљање, студентски дом, канцеларије, кафићи и ресто-

ран, теретана, и у центру спирална вишенаменска згра-

да, „срце школе“, која је уједно и најимпресивнији објекат 

у комплексу. Дуга је 60 метара, а уздиже се 19 метара ка 

небу. Три спирална степеништа повезују спратове, на 

којима се налазе, одвојено, администрација, рачунарска 

лабораторија, уметничка радионица и библиотека.

Структура школе изграђена је од три различите врсте 

бамбуса: петунг, тали и дури. Кровови су највећим делом 

покривени завежљајима аланг-аланг траве. Малобројни 

зидови су направљени од бамбуса, глине, блата и паму-

ка. Столови и столице су такође од бамбуса. Ученици уче 

музику на бамбус-харфама, и баве се спортом у просто-

рима ограђеним бамбусовом оградом.

У највећој мери, објекти су без спољних зидова, не по-

стоји јасна граница поделе на спољашње и унутрашње, 

јавно и приватно се стапају и постиже се хармонија са 

природом. Овај приступ грађењу има за циљ да инспи-

рише све будуће кориснике простора да буду радознали, 

више ангажовани и више страствени у очувању живот-

не средине. Баш због оваквог приступа грађењу, „Зелена 

школа“ је номинована за „Аga Khan“ награду у области 

ахитектуре.
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

„АРХИТЕКТ“: Најпре желимо да Вам честитамо на 

награди са прошлогодишњег јубиларног „20. Салона 

урбанизма“. Наш часопис је већ писао о Великој на-

гради Удружења „Емилијан Јосимовић“ коју сте доби-

ли 2007. године „за целокупно животно дело, којим 

је остварен запажен допринос стручном, научном и 

практичном унапређењу просторног и урбанистичког 

планирања“. Из Ваше биографије видимо да сте до-

битник и многих других награда и признања. Шта оне 

значе за Вас, сада, на крају професионалне каријере? 

Драгана Синобад-Петровић: И награде и признања 

увек су пријатно сазнање да је нечији труд и рад при-

мећен и подржан. Награде и признања које сам ја до-

бијала увек су биле плакете, повеље или медаље, а не не-

што материјалне природе. Но, све, без разлике, подјед-

нако су ми драге и све су у датом тренутку представљале 

сатисфакцију за рад и подстицај. Данас их доживљавам 

као потврду уверења које сам следила у раду, да је мисија 

урбанисте, пре свега, поштовање струке и њене етике и 

вокација струке.

„АРХИТЕКТ“: Ви сте, поред редовног посла у Дирек-

цији за урбанизам и комуналну изградњу и Заводу за 

урбанизам, били на многим функцијама у Удружењу 

урбаниста Србије и Инжењерској комори Србије. Ре-

ците нам нешто и о томе, о раду у тим организацијама 

и стварним ефектима тог Вашег ангажовања.

Драгана Синобад-Петровић: Будући да сам изузетно 

наклоњена комуникацији и сарадњи међу „fach“ коле-

гама, члан сам Удружења урбаниста Србије од дипло-

мирања, односно од тренутка када сам упловила у воде 

урбанистичког планирања и пројектовања. Удружење 

урбаниста Србије, које је имало, и има и данас, широку 

лепезу урбанистичких друштава широм Србије, дуги 

низ година било је једина асоцијација урбаниста која је 

Поводом јубилеја, двадесетог „Салона урбанизма“ и 50 година од оснивања Друштва урбаниста Ниша, разгова-

рали смо са арх. Драганом Синобад-Петровић, дугогодишњим чланом и једним од председника Друштва, доско-

рашњом шефицом Сектора за просторне и генералне планове Завода за урбанизам Ниш.

ДРАГАНА СИНОБАДПЕТРОВИЋ,

СПЕЦ. АРХ.: ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА

НА ПОСЛОВИМА УРБАНИЗМА

И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

Разговор водио уредник

учинила велики утицај на демократизацију процеса ур-

банистичког планирања у Србији. Едукација, размена 

информација, међународна сарадња, стручна верифи-

кација кроз стручне испите урбаниста, која је до недав-

но била активност овог Удружења, кроз „Летњу школу“, 

„Салон урбанизма“, „Бечејске сусрете урбаниста“, као 

и учешће у припреми законодавне материје, неки су од 

видова активности Удружења. Ја сам вршила разне дуж-

ности у различитим периодима, била сам и председник 

Друштва урбаниста Ниша, а данас сам члан председ-

ништва, задужен за координацију са Инжењерском ко-

мором Србије.

Активно сам укључена у рад Инжењерске коморе Србије 

од самог оснивања Коморе. Као носилац нулте лицен-

це била сам и члан прве Скупштине Коморе, члан Из-

вршног одбора просторних планера, а данас сам члан 

Извршног одбора урбаниста и члан Скупштине Коморе. 

Будући да Инжењерска комора Србије окупља инжењере 

свих профила, платформа са које делује је веома широка, 

па су и могућности многобројне. Активно учешће у ре-

гулисању законодавне материје, међународна сарадња, 

перманентна едукација чланства путем бројних радио-

ница са актуелном проблематиком планирања, пројек-

товања, реализације, информисање чланства путем 

писаног медија (Гласник ИКС) и електронских комуни-

кација, стручна верификација преко стручних испита, и 

лиценцирање, суфинансирање активности од значаја за 

чланство и још много тога корисног и неопходног члан-

ству за рад у оквиру струке, као и за унапређење струке.

Сарадња Инжењерске коморе Србије и Удружења урба-

ниста Србије одвија се у оквиру заједничких наступа на 

манифестацијама Удружења, где се Комора појављује као 

спонзор и као учесник преко својих чланова, који пишу 

прилоге и излажу своје радове на „Салону урбанизма“ 

и у „Летњој школи“, као и путем суфинансирања истра-

живања и публиковања радова чланова Коморе и Удру-

жења. 
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„АРХИТЕКТ“: У оквиру међународне сарадње, били 

сте учесник и сарадник на конференцијама о простор-

ном планирању у Стразбуру, Румунији, Швајцарској. У 

којој мери су наше институције из области урбанизма 

присутне у Европи?

Драгана Синобад-Петровић: Учествовала сам у раду 

међународних конференција увек у име Града Ниша. Као 

најзначајније, намеће се учешће на Међународној конфе-

ренцији о становању „Habitat“ 1996. у Истамбулу, на којој 

је презентиран рад „City Case Study – Nis“ (припремљен 

у Заводу за урбанизам Ниш), поред исте студије за Бе-

оград и Нови Сад. Ова конференција одржава се сваке 

двадесете године, а учествују све земље чланице УН. 

На конференцијама у Стразбуру и у Румунији, које су 

се одвијале у организацији „Council of Europe – Spatial 

planning and Landscape Division”, учествовала сам по 

посебном позиву који је упућен Граду Нишу и била сам 

једини учесник из Србије. Међутим, моја сазнања са 

других конференција сличног нивоа указују да је учешће 

српских представника перманентно, али би могло бити 

масовније. Такође, низ конференција у организацији 

разних међународних асоцијација окупља све већи број 

како појединачних учесника, тако и представника ин-

ституција из Србије.

„АРХИТЕКТ“: Посматрајући протекли период Вашег 

рада, каква су Ваша искуства у погледу сарадње и од-

носа стручних организација, Дирекције и Завода, са 

градским властима? Какви су стварни резултати те са-

радње, шта је град добио, а шта изгубио?

Драгана Синобад-Петровић: Са аспекта личног искуст-

ва могу да кажем да сам имала сасвим коректну сарадњу 

са градским властима, како их називате, и то у свим пе-

риодима свога рада. Најкраће сам се бавила локацијама, 

а ту су разноврсни утицаји најизраженији. Ја сам и у об-

ласти урбанистичког и просторног планирања најчешће 

радила стратешке планове за дуги рок реализације и за 

далеко шире просторе од много већег значаја. Ширина 

познавања проблематике и комлексност визионарског 

планирања, као и добро одабран тим сарадника, увек су 

ми обезбеђивали подршку руководећих градскох струк-

тура. Спровођење дугорочних планова, нажалост, није 

никад у надлежности оних структура које су их донеле, 

па су неке од добро конципираних идеја надаље у пракси 

компромитоване, но то је, нажалост, дијалектика живо-

та и развоја једне средине. 

„АРХИТЕКТ“: У контексту претходног питања, да ли 

можемо да будемо задовољни садашњом ситуацијом у 

којој се налази Ниш, његовим урбанистичко-архитек-

тонским развојем, саобраћајном и инфраструктурном 

мрежом, екологијом? Шта бисте издвојили као добре, 

а шта као лоше примере?

Драгана Синобад-Петровић: Слика града коју данас 

имамо говори сама за себе и о себи. И поред напора да 

се уради што више и што боље на целој територији града, 

ни економска снага града ни важећи прописи, из обла-

сти планирања простора првенствено, нису донели граду 

жељено уређење. Сасвим генерализовано, активности у 

рехабилитацији саобраћаја могу се позитивно оценити. 
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Има делимично места и незадовољству реконструкцијом 

појединих делова градског простора, где су неке интер-

венције изведене „на парче“ и без поштовања логике ши-

рег простора, па не представљају бољи допринос естет-

ском и функционалном обликовању овог простора.

„АРХИТЕКТ“: Од многобројних просторних и ур-

банистичких планова, пројеката и студија које сте 

израдили током своје каријере, који рад вам је пред-

стављао највећи успех и задовољство?

Драгана Синобад-Петровић: Радила сам све посло-

ве који су ми били у радном процесу додељени, а то су 

били послови које бих, да сам могла да бирам, и сама 

изабрала. Све сам их радила са посебним задовољст-

вом и ентузијазмом, улажући у њих сву своју енергију, 

знање и искуство. Радећи тако посао за послом, сваки 

са новим еланом и радошћу, моја породица је, у очеки-

вању да неким послом и не будем баш јако окупирана, 

дочекала моју пензију и констатовала да сам ја „опседну-

та“ урбанизмом. Није баш сваки план који сам урадила 

био израз мојих планерских визија и идеја, већ је нерет-

ко представљао компромис између жеља и могућности. 

Тако се радо сећам оних планова који су стручно високо 

оцењени, а који нису награђени, као што је „Просторни 

план подручја посебне намене Сићевачка клисура“, за 

који ме везује признање колега из Републичког завода 

за заштиту природе, који су ми казали да своје образло-

жење за проглашење Сићевачке клисуре у парк природе 

скоро имају обрађено у „Просторном плану“, или „План 

детаљне регулације Клиничко-институтског центра Ме-

дицинског факултета у Нишу“ који је коришћен за при-

мер у неким градовима Србије.

„АРХИТЕКТ“: Ви сте у пензији већ три године, али сте 

и даље активни у оквиру своје професије. Вероват-

но сте мишљења да је рад основ духовног и физичког 

здравља. Чиме се конкретно бавите?

Драгана Синобад - Петровић: После четрдесетого-

дишњег планерског рада и много искуства, како струч-

ног тако и животног, ове године посвећујем преношењу 

свога знања на млађе колеге. Моје највеће нaграде су по-

зиви за сарадњу које сада добијам. И урбанистичке ин-

ституције и Удружење урбаниста Србије и Инжењерска 

Комора Србије и Министарство животне средине, рудар-

ства и просторног планирања, поља су мога ангажовања у 

смислу консултација и учешћа у разним корективним те-

лима. Посао је мање напоран, мање стресан, примеренији 

мојим годинама, али још увек довољно инспиративан и 

изазован за мој даљи ангажман у складу са мојим могућ-

ностима. Све ово ми је и надаље задовољство.

„АРХИТЕКТ“: Да ли бисте нешто додали као коментар?

Драгана Синобад-Петровић: Мислим да сам у доса-

дашњој презентацији свега дала све оно што би у кон-

кретном случају могло да се изнесе, уз завршну поруку 

да одговоран и пожртвован рад у струци и у послу који 

волите, уз ентузијазам и истрајност у поштовању онога у 

шта верујете, може донети само добро.

„АРХИТЕКТ“: Захваљујемо на разговору и желимо 

Вам да и као пензионерка остварите још запажених 

резултата у послу коме сте посветили своје знање, 

енергију и ентузијазам!
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Настанак Ниша на данашњој позицији везан је за прелаз 

преко реке Нишаве.

У најстарија времена, у праисторијском периоду, то је 

највероватније био газ којим се могло прећи са једне на 

другу страну Нишавске котлине.

Први подаци о постојању моста преко Нишаве датирају 

из римског периода, с тим што се не може са сигурно-

шћу тврдити да ли је позиција римског моста могла бити 

на месту садашњег Тврђавског моста или нешто више 

узводно, на позицији некадашњег Јагодинмалског моста.

ТВРЂАВСКИ МОСТ 

Најстарији записи о постојању моста на месту данашњег 

Тврђавског моста помињу се још у римско доба. Из пе-

риода средњег века постоје подаци о постојању моста из 

времена српских феудалних држава. Алберт Ахенски, 

пишући о походу крсташа 1096. године, помиње „мост 

пред утврђеним градом“. Виљем Тирски такође 1096. по-

миње „камени мост пред утврђеним градом“, а арапски 

географ Мухамед Идриси (1130-1154) помиње „велики 

леп мост преко кога се улази и излази из града“. Судбина 

тог моста није позната.

Турци су на истој позицији у 15. веку изградили своју 

ћуприју, коју помиње Бертрандон де ла Брокијер 1433. 

ИСТОРИОГРАФИЈА

СТАРИ МОСТОВИ НИША

Мр Михаило Медведев, арх.

Дрвена пешачка ћуприја 1878.Таш ћуприја пре 1878.

године. Везир Мехмед-паша је 1619. подигао нову Таш-

ћуприју на каменим темељима, о чему је сведочио запис 

на двема уграђеним каменим плочама. Средином 19. века 

мост је имао стражарске кућице, дућане и кафанице са 

обе стране моста. (Сл. 1. Таш-ћуприја, пре 1878. године).

По ослобођењу од Турака, 1878. године, мост је обно-

вљен и проширен. Уклоњене су стражарске кућице, 

дућани и кафанице, а на једној од плоча дописан је тект: 

„Обновљен под владом кнеза српског Милана М. Обре-

новића IV...“ (Сл. 2. Обновљена Таш-ћуприја после 1878. 

године)

Стотину метара низводно, у то време, постојала је и др-

вена пешачка ћуприја, која је нестала у једном од налета 

Нишаве. (Сл. 3. Дрвена пешачка ћуприја, 1878)

На месту Таш-ћуприје изграђен је 1900. године импозан-

тни гвоздени мост, који су Немци, у повлачењу, мини-

рали и делимично рушили у Првом и Другом светском 

рату, али је оба пута касније обнављан. (Сл. 4. Гвоздени 

Тврђавски мост). Стари гвоздени мост уклоњен је 1961. 

године (да не би заклањао поглед на Стамбол капију), и 

на његовом месту је изграђен садашњи, нови мост, че-

личне конструкције, по пројекту инж. Јована Цанића. 

Таш ћуприја после 1878.
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ЈАГОДИНМАЛСКИ МОСТ

Јагодинмалски, дрвени мост, изграђен је у турско доба, 

на месту где је узводни део заштитног јарка избијао на 

Нишаву. Био је на дрвеним стубовима, са коловозом од 

дрвених талпи. (Сл. 5. Јагодинмалски - дрвени мост). 

Средином педесетих година, дотрајали дрвени мост је 

демонтиран и уместо њега је постављен висећи пешачки 

мост, који је био у употреби до 1960. године, када је де-

монтиран и пресељен код Брзог Брода. 

На месту Јагодинмалског моста, 1960. изграђен је, за по-

требе пролаза аутопута кроз Ниш, нови бетонски Мост 

младости, са четири коловозне траке и два широка тро-

тоара. 

БЕОГРАДМАЛСКИ МОСТ

Првобитни дрвени Београдмалски мост био је изграђен 

такође у турско доба, на месту низводног улива заштит-

ног јарка у Нишаву (Сл. 6. Дрвени Београдмалски мост). 

После озбиљног оштећења од набујале Нишаве 1926. 

године, Београдмалски мост је 1931. замењен  новим, 

уским, гвозденим мостом, који је миниран и срушен у 

време Другог светског рата. После рата, 1945. године, на 

његовом месту изграђен је широки бетонски мост (код 

Нишлија познат као Камени мост), који је у НАТО бом-

бардовању 1999. оштећен директним поготком ракетом. 

Мост је још крајем исте године поправљен.

ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОСТ

Долазак железнице у Ниш 1883/84. године подразуме-

вао је изградњу првог железничког моста на београд-

ској прузи (Сл. 7. Стари железнички мост), а затим су 

1886/87. изграђена још три железничка моста на пирот-

ској прузи: на Габровачкој и Кутинској реци и на Ниша-

ви, између Нишке Бање и Просека. Сва три моста била 

су гвоздене конструкције. После рушења у Првом и Дру-

гом светском рату мостови су обнављани. Стари гвозде-

ни железнички мост на београдској прузи обновљен је 

после Другог светског рата у другачијој конструкцији и 

сва три моста су у функцији до данашњих дана. Такође, 

1917. године изграђен је нови железнички мост код По-

повца.

Јагодинмалски дрвени мост

Гвоздени мост 1950.

Београдмалски дрвени мост

Стари железнички мост 1900.



54

АРХИТЕКТ 35  36

Увод
Нишка тврђава представља непокретно културно добро 

од великог значаја за Републику Србију.1 Заштићена је 

законом као споменик културе, а њен комплекс сачињен 

је из неколико целина чију заједничку црту чини по-

стојање богатог културног наслојавања и сложена ур-

бана композиција простора различитих намена и фун-

кција, истовремено испреплетаних и повезаних, али и 

сукобљених на истим релацијама. 

Историјски подаци и архитектонско наслеђе детерми-

нишу овај простор као централну тачку око које се, на 

десној обали Нишаве, почевши од првог века н. е., раз-

вијају како фортификације, тако и урбани елементи на-

сеља. Поред утврђења из 18. века које визуелно домини-

ра простором, у оквиру бедема и у његовој непосредној 

околини налазе се објекти и археолошки остаци из раз-

личитих историјских епоха, са различитом наменом, 

степеном очуваности и презентованости. Поред култур-

но-историјских и урбаних елемената, као посебна карак-

теристика истиче се и специфични природни амбијент, 

који сачињавају углавном неуређене и лоше одржаване 

1 Нишка тврђава је решењем Републичког завода за зашти-

ту и научно проучавање споменика културе Народне Репу-

блике Србије бр. 671/48, од 6. маја 1948. године стављена под 

заштиту државе са непосредном околином. Завод за заштиту 

споменика културе у Нишу, решењем бр. 02-42, од 24. априла 

1969. године утврдио је Нишку тврђаву за споменик културе 

и проширио границе заштите (заштићена околина). Тврђава 

је, одлуком Скупштине Социјалистичке Републике Србије, ка-

тегорисана за споменик културе од великог значаја 7. априла 

1979. године (подаци из документације ЗЗСК Ниш).

зелене површине и високо листопадно растиње, што 

доприноси постојању микроклиме која је знатно квали-

тетнија у односу на климатске карактеристике околног 

градског урбанизованог простора, али и угрожава еле-

менте архитектуре и сигурност корисника. Целокупна 

ситуација производи хаотично стање и доприноси међу-

собној негацији наслеђа и урбаних елемената. Фавори-

зовање импровизованих објеката и непримерених садр-

жаја и потпуна запуштеност појединих делова комплек-

са, такође доприносе апсурдности ситуације.

Пројекат уређења и ревитализације
Након дугогодишње паузе, у току 2011. године надлеж-

на служба заштите2 и градске власти3 иницирале су из-

раду озбиљне свеобухватне студије, која ће се бавити 

проблемима Нишке тврђаве и могућностима за њихо-

во разрешење. Захваљујући низу благовремених акција 

у релативно кратком временском периоду дошло се до 

конкретних резултата4 који би требало да буду од значаја 

за све заинтересоване стране у процесу ревитализације 

овог непокретног културног добра.

Приликом израде Идејног пројекта уређења и ревита-

2 Завод за заштиту споменика културе Ниш

3 Наручилац пројекта у име Града Ниша је ЈП Дирекција за 

изградњу.

4 У фази прикупљања података који су били од значаја за 

израду пројекта, помоћ стручном тиму Завода пружиле су ко-

леге из Дирекције за изградњу Града Ниша, па им овом при-

ликом, као руководилац пројекта, захваљујем, као и градском 

већнику г. Миодрагу Радовићу.

АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕМЕ

УРЕЂЕЊЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА

НИШКЕ ТВРЂАВЕ

Aрх. Елена Васић Петровић*
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лизације5 који садржи и елементе програмског и стра-

тешког документа, детаљном анализом расположиве 

документације и постојећег стања издвојили су се сле-

дећи проблеми: непостојање континуираног изучавања 

и одржавања материјалног културног наслеђа, недовољ-

на одговорност и организованост у управљању градским 

добрима и урбанистичком планирању, неадекватна екс-

плоатација целокупног простора и слаба или лоша анга-

жованост потенцијала, нерешени, односно спорни имо-

винско-правни односи, бесправно подигнути објекти, 

објекти са привременим дозволама...

Предметно подручје Пројекта обухвата Нишку тврђаву6 

и њену непосредну околину на површини од приближно 

57 ha, а његове границе чине река Нишава, улица Ђуке 

Динић, Булевар 12. фебруар, Београдска улица, улица 

Александра Медведева и Булевар Николе Тесле. У окви-

ру овог простора издвојене су следеће карактеристичне 

просторне целине:

А – простор Нишке тврђаве који се налази у оквиру бе-

дема – парковска површина;

А1 – простор који захватају сачувани ровови Нишке 

тврђаве са припадајућим елементима фортифика-

ције;

Б – слободни простор Градског поља;

В1 – изграђене површине на којима се налазе: Основна 

школа „Вук Караџић“, Главна аутобуска станица и зе-

лена пијаца „Тврђавa“;

5 Пројекат је израдио тим конзерватора Завода за заштиту 

споменика културе Ниш, на челу са одговорним пројектан-

том Еленом Васић Петровић, диа. Чланови пројектантског 

и стручног тима били су: Иван Андрејевић, диа, Александра 

Мирић, диа, Ђорђе Стошић, дипл. историчар, Зоран Радо-

сављевић, фотодокументатор, Ивана Цветковић, диа, Горан 

Радосављевић, диа, Александар Вукојевић, диа; стручни кон-

султанти: проф. др Чедомир Васић, Миле Вељковић, диа, Ни-

кола Милић, диа, Александар Радовић, диа, Тони Чершков, 

археолог, мр Гордана Симић, диа, Светлана Вукадиновић, диа, 

Брана Стојковић Павелка, диа, и Миладин Лукић, диа, из Ре-

публичког завода за заштиту споменика културе Београд.

6 Нишка тврђава, као споменик културе заштићен законом, 

обухвата простор од приближно 66 ha, дакле подручје знатно 

веће од оног обухваћеног овим пројектом.

В2 – изграђене површине које се граниче са Булеваром 

Николе Тесле;

Г1 – простор на коме се налази Цветна пијаца;

Г2 – простор на коме се налази комплекс ТК „Раднички“;

Г3 – полигон за обуку возача.

Како би се предупредиле даље стихијске интервенције и 

обезбедила апсолутна приоритетност непокретног кул-

турног добра са свим његовим деловима, закључено је да 

основном концептуалном поставком пројекта уређења и 

ревитализације морају бити постављени следећи задаци: 

афирмација и унапређење непокретног културног добра 

и максимална искоришћеност његових потенцијала, 

адекватна презентација постојећих непокретних архео-

лошких налаза и адаптација постојећих објеката за сав-

ремену намену уз примену конзерваторско-рестауратор-

ских и истраживачких метода, уклањање неадекватних 

садржаја и објеката који су имали привремене дозволе, 

уређење парковских површина и спортско-рекреацио-

них зона и обогаћивање садржаја у оквиру њих, затим 

зонирање у смислу јасно дефинисаних могућности за 

коришћење појединих простора (концерти, фестивали, 

изложбе...), рашчишћавање простора око бедема Tврђа-

ве у циљу потпуне реорганизације – формирање при-

лаза, тргова, паркинга, дефинисање комуникација, пар-

терног уређења, мобилијара и осветљења, постављање 

туристичке сигнализације и инфо-табли. Намена јавних 

површина и простора опредељена је искључиво у сврхе 

културних, научних, образовних, туристичких и 
спортско-рекреативних садржаја.
Поред детаљних анализа, валоризације, динамичких и 

инвестиционих планова који обухватају све врсте радо-

ва и интервенција, датих у виду десетогодишњег плана 

(2012–2022), као најважнији део пројекта истиче се ар-

хитектонско-урбанистичко решење у коме се уз помоћ 

функционалне реорганизације постиже максимална 

искоришћеност потенцијала целокупног простора, ост-

варује међусобна повезаност просторних целина и поје-

диначних садржаја у оквиру бедема и ван њих, и даје им 

се намена која ће задовољити потребе већ постојећих ко-

рисника и привући нове, свих старосних и друштвених 

структура. 
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У том смислу, као најпотребније издвајају се следеће 

интервенције: потпуно уклањање садржаја намењених 

Зеленој и Цветној пијаци и Главној аутобуској станици, 

који су приликом изградње добили привремене дозво-

ле и направљени су као монтажно-демонтажни објекти; 

уклањање бесправно подигнутих објеката на Булевару 

Николе Тесле и Градском пољу, као и на простору ТК 

„Раднички“, затим формирање тампон зона зеленила, 

приступних платоа, адекватних паркинг простора и 

активација свих улазних капија. Видин капија постаје 

главна капија за посетиоце манифестационих догађаја 

који ће се одвијати на западном платоу унутар бедема и 

спортских догађаја у рововима Тврђаве, а Јагодинмалска 

се отвара и користи као пешачка и колска, чиме се акти-

вира и могућност изградње моста на Нишави.

У оквиру целине „А“ редефинише се изглед главног 

улазног платоа и ослобађа централни плато у циљу на-

ставка истраживања и презентације античког наслеђа. 

Предвиђени су археолошко-истраживачки и конзерва-

торско-рестаураторски радови на бедемима, заједно са 

свим припадајућим елементима и улазним капијама, ре-

витализација свих постојећих објеката који се налазе у 

оквиру бедема, уз опредељивање за неку од савремених 

функција, и активирање ровова Тврђаве у целој дужи-

ни, као главне спортско-рекреативне зоне. Овој целини 

придружен је и простор на коме се налазила Главна ау-

тобуска станица. Део бедема и источни – истурени ба-

стион добиће након истраживања аутентични изглед 

фортификационог система из времена настанка Тврђаве 

и заједно са једном од барутана, која ће имати поставку 

„Музеја барута и средњовековног оружја“, допринеће 

презентацији средњовековне епохе. 

Просторна целина „Б“, осим у граничним зонама где се 

дешавају мање интервенције, и обимних радова на про-

стору античке Палате са октогоном, остаје слободна, 

јер се овде планирају даља систематска истраживања. 

Целина „Г3“ добија намену уређене парковске повр-

шине која повезује Тврђаву пре свега са Базиликом са 

мартиријумом, која представља споменик културе од 

изузетног значаја, а затим и са Јагодин малом, као нај-

значајнијом касноантичком некрополом. Како би се ова 

веза остварила, усвојено је раније редефинисање сао-

браћајница, где би се поменута базилика нашла у оквиру 

кружног тока, а до ње би се долазило надземном кому-

никацијом. Редефинисање саобраћаја предложено је и 

на Универзитетском тргу, како би се сам трг припојио 

платоу испред Београдске капије и тиме омогућила је-

динствена презентација историјског амбијента и боља 

функционалност простора, пешачких и колских кому-

никација.

Посебна пажња посвећена је простору за игру деце, на 

осунчаном источном платоу, коме је припојен још један 

отворен простор у виду Дечијег научног парка и обје-

кат који је служио као барутана (ковачница), коме је дата 
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намена Дечијег истраживачког центра. Када говоримо 

о ревитализацији постојећих објеката, треба поменути 

и следеће: Зграда уметничких атељеа, изгорела у пожа-

ру 2003. године, ревитализована је у савремени, мулти-

функционални Уметнички центар; објекат у коме је било 

смештено складиште „Градине“, реконструкцијом и ре-

витализацијом опрема се као смештајни – угоститељ-

ски, за потребе спортиста и истраживачких екипа; пре-

остале три барутане имају намену Студентског и Европ-

ског културног центра и угоститељског објекта; Пашини 

конаци треба да приме будућу управу Тврђаве, сервис за 

одржавање, главни Визиторски центар и у ободном делу 

занатске радионице; а „Апсани“ се враћа намена Конзер-

ваторског центра, који је Тврђави, свакако, неопходан.

Основна поставка пешачких комуникација у оквиру бе-

дема задржана је, уз благе корекције и додавање нових 

елемената, тамо где је то било неопходно (стазе, пла-

тои и тргови). Остале целине уређене су према новом 

концепту. Њихова материјализација замишљена је као 

комбинација традиционалних техника и материјала – 

турска калдрма, гранит и пешчар, код комуникација 

које повезују историјске елементе, и обраде асфалтом, 

код нових и великих површина. Код избора мобилијара 

основни акценат стављен је на унифицирање ових еле-

мената и примену природних материјала, како би били 

препознатљиви и адекватни управо за културни предео 

Нишке тврђаве.

Што се тиче зеленила, оно и даље доминира читавим 

простором, с тим што је редефинисано у појединим зо-

нама и уклоњено тамо где има деструктивни утицај на 

бедемске структуре. Поред свега наведеног, предвиђе-

на је и изградња минималног броја нових објеката, који 

ће служити искључиво у сврху презентације и заштите 

археолошких остатака, покретних и непокретних, и код 

реконструкције дела бедема на Летњој позорници. То је 

заштитна конструкција над Палатом са октогоном и над 

новопројектованим Лапидаријумом и савремена кон-

струкција којом се повезују раздвојени сегменти бедема 

уништених у експлозији. Као део новог просторног кон-

цепта издваја се још један објекат; то је „Сат-кула“ која 

је лоцирана на месту некадашње турске „Сахат-куле“. 

Објекат је материјализован у савременом материјалу, са 

јасном асоцијацијом на некадашњу кулу, која је имала 

исту намену. 

Простор у непосредној близини у партеру симболич-

но је обележен као „Спомен-место“7 на коме су вршена 

погубљења осуђеника и које је везано за постојећу Спо-

мен-костурницу у рову Тврђаве, посвећену страдалима 

у Топличком устанку. Нови објекат постављен је и уз Ба-

либегову џамију, то је „мали амфитеатар“, материјализо-

ван у потпуности у камену пешчару. Сам објекат добио је 

нову намену – Планетаријум. Овде је на најбољи могући 

7 Овде је некада био постављен велики дрвени крст као 

подсећање на ове историјски важне догађаје. Пројектом је 

предвиђено да се овај део уређења разради појединачним 

пројектом и евентуално конкурсним вајарским или архитек-

тонским решењем.

начин искоришћена блага депресија у терену, која је по-

следица археолошких истраживања на овом простору. 

Наиме, након истраживачких радова терен је затрпан, 

али није враћен на првобитну нивелету. 

Међу новопројектованим објектима налази се и мост ис-

пред Видин капије. Његова финална форма и материја-

лизација биће дефинисане након археолошко-истражи-

вачких радова на овом простору и израде студије за ре-

конструкцију капије. Као најзначајнија фигура централ-

ног платоа, поред већ постојећих археолошких остатака 

из периода антике, предложена је израда реплике статуе 

цара Константина у природној величини. Ово место 

није случајно одабрано. На основу досадашњих налаза, 

може се претпоставити да се управо овде може очекива-

ти позиција главног централног трга – форума античког 

Наисуса.

Закључак
Нишка тврђава чини средишњи део централне градске 

зоне, а потенцијали локације на којој се налази и њена 

улога у данашњој просторној организацији града, до-

ступност и близина осталих садржаја (културно-исто-

ријских, угоститељских, туристичких, привредних...) 

у великој мери су неискоришћени, запостављени или 

потпуно погрешно ангажовани. Чак и поред тога, ста-

тистички подаци показују да управо највећи број посе-

тилаца у току године из различитих разлога борави у 

Тврђави и њеном окружењу. Такође, искуствено, служба 

заштите, као и друге надлежне институције које се овим 

комплексом баве годинама уназад, могу потврдити да је 

он увек у центру пажње, да се бројни догађаји већ тра-

диционално везују за Тврђаву, али и да се уједно, сти-

хијским и непланским акцијама, углавном само наноси 

штета целокупном културно-историјском амбијенту. 

Непокретно културно наслеђе је необновљив ресурс и 

то треба имати на уму када се о њему размишља, као и 

чињеницу да оно и као такво има суштински значај за 

добробит појединца и друштва. Заштита, управљање и 

планирање непокретним културним добрима намеће 

одређена права и обавезе које, поред задовољења закон-

ске форме, захтевају свеобухватан, динамичан и мулти-

дисциплинаран приступ, чиме се гарантује аутентич-

ност и интегритет, а истовремено представља и интер-

претира значај.8 Овај пројекат је имао за циљ управо да 

повеже све ове чиниоце и да их искористи на најбољи 

могући начин, уз неминовно поштовање и коегзистен-

цију различитих културних вредности, како би и на-

слеђе са наших простора добило улогу коју заслужује у 

очувању европске и светске баштине.

*Арх. Елена Васић Петровић,

конзерватор – стручни сарадник у Заводу

за заштиту споменика културе Ниш

8  Европска конвенција о пределу, Савет Европе, Фиренца, 

2000; Конвенција о заштити архитектонског наслеђа, Савет 

Европе, Гранада, 1985.; Конвенција о заштити светске култур-

не и природне баштине, Унеско, 1972.
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To шаренило раса, боја коже, одеће, навика, чини Лон-

дон, у правом смислу речи, светским градом. Интегри-

сање у домаћу средину је потпуно, или је бар углавном 

тако, јер ниједан процес не тече идеално. У сваком слу-

чају, ја сам стекао такав утисак крећући се улицама Вест 

Енда и централног Лондона. На моменте се човек осећа 

као да је на Куби, или у некој афричкој земљи, на Дале-

ком истоку, у арапском свету, а то нису само туристи, 

којих, наравно, има у огромном броју.

Тема која овде треба да буде изложена тиче се амбијента, 

екстеријера Лондона. Један од најјачих утисака на човека 

оставља изузетна брига, рекао бих, љубав и пажња пре-

ма вегетацији, што једном огромном граду са густим са-

обраћајем, са високим процентом изграђености и вели-

ком густином насељености даје неопходну дозу хумано-

сти. То је, свакако, заслуга, пре свега аутохтоне енглеске 

традиције, коју су прихватили сви они који су се овде 

доселили. Када томе додамо и беспоговорно пошто-

вање комуналних прописа и закона, као резултат имамо 

високо култивисану и апсолутно чисту, али и естетски 

Ниво културе једне нације огледа се, између осталог, у односу према осмишљавању и неговању свог окружења. 

Израз „нација“, када говоримо о Лондону, треба схватити условно, јер су становници овог града у значајном про-

центу имигранти. Али и тај термин је услован. Поред оних који су се доселили из других земаља и континената, 

овде живи велики број људи неенглеског порекла, али рођених у Енглеској.

ЛОНДОН  УРБАНИ ПЕЈЗАЖИ МЕГАПОЛИСА

Арх. Зоран Чемерикић

Central London - Trinity Square Central London
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Regent's Park - Outer Circle

St James's Park - Duck Island

Holland Park - Art Gallery

Kensington Gardens Holland Park - Kyoto Garden

неговану градску средину. Уз традиционална лондон-

ска предграђа (и овај израз је услован, мисли се на на-

сеља ван најужег градског центра), култ зеленила можете 

видети и у лондонском Ситију, и око свих историјских 

објеката и споменика, али и у просторима савремених 

трговачких и пословних центара и око њих.

Паркови су посебна прича. У Лондону их има много, од 

оних најпознатијих и највећих (Хајд парк, Кенсингтон-

ски вртови, Сент-Џејмс парк, Риџентс парк, Бетерси 

парк), па до великог броја мањих паркова и скверова. 

„Кју Гарденс“ је посебна атракција: у ботаничкој башти, 

изграђеној 1844. године, смештена је највећа и најраз-

новрснија светска колекција од 30.000 биљака и 14.000 

стабала. Као што паркови других метропола имају своје 

карактеристике, и лондонски паркови имају свој пре-

познатљив стил: велике слободне, неговане, травнате 

површине са груписаним пошумљеним деловима по 

ободу, језера разних форми и намена, врло разноврсна 

флора и фауна, дискретно уметнути објекти павиљон-

ског типа, много скулптура и споменика на слободном 

простору, спортски терени, и нешто мало објеката забав-

ног садржаја. Ту је и „дружење“ са припитомљеним ве-

верицама и разним врстама птица пливачица, веслање, 

изнајмљивање бицикала за обилазак (што и иначе у гра-

ду функционише као све чешћи вид транспорта, с обзи-

ром на скуп јавни превоз), разни културни догађаји у га-

леријама и отвореним амфитеатрима и сл.

Једном речју – за сваког по нешто. Правила понашања 

свакако постоје, али немате осећај да вас она спутавају. 

Најважнија ствар – уживање у чистом ваздуху, сунцу, 

шетњи, седењу на трави – сваком је доступна, и људи то 

максимално користе. Енглески менталитет за аксиом 

има принцип: не сметати никоме, у било ком моменту, 

да ужива на свој начин. Овде је све врло уздржано и ра-

ционално, и ништа нападно и мегаломански. Историј-

ски објекти великих димензија, који су у саставу парков-

ских комплекса, као Кенсингтон палата или Бакингем-

ска палата, имају велики слободан простор около и не 

делују одбојно ни претешко у простору.
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Типична енглеска кућа у низу, рационална по самој де-

финицији, има обично мали врт са уличне стране, од де-

сетак квадрата. Ти вртови су, у комбинацији са ограда-

ма и поплочаним површинама, мала ремек-дела башто-

ванства и бескрајна изложба творевина људских руку 

и жеља да се стамбени амбијент оплемени. Иза куће је 

већа зелена површина, која се уређује за интимније по-

родичне активности. Вишеспратне зграде су често обра-

сле бршљаном и пузавицама, а на прозорима су бујни 

цветни аранжмани. 

Зеленило на објектима је један од три основна елемента 

енглеског екстеријера, поред опеке (у безброј варијанти 

боја, текстуре, облика, начина зидања и формирања де-

таља) и бело обојене столарије. Додатни елементи пуних 

површина су дрво и камен. И то је све. Али! Фасцини-

ра бескрајна инвенција у комбиновању тих елемената, у 

изради детаља, мајсторство и укус. Фасцинира система-

тичност у дуготрајном неговању растиња, осећање мере, 

смисао за хармонију биљке и грађевинских елемената и 

материјала. Климатски услови у Енглеској су такви да је 

проценат влажности висок, има много падавина, а зиме 

нису јаке ни лета превише топла. То је природни фактор 

од великог значаја за успешну вегетацију. Поједини де-

лови града имају медитеранску атмосферу, са таквим вр-

стама као што су палме, агаве, ловор, маслине и сл.

Holland Park - Tenn Courts

West London - Oakwood Court Hammersmith

Holland Park - Squash Courts
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Kensington Church Street

Holland Park West London - Wormholt Road
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Лондон је огроман град, па је и само једна тема, као 

што је однос према зеленилу и његово место у урба-

ном миљеу и животу становника, превелика да стане у 

један кратак текст. Зато ће овде, на крају, бити наведен 

још један занимљив пример успешног садејства „теш-

ких“ али неопходних елемената велеграда, као што су 

саобраћајнице, грађевине и сл., и „природних“ елемена-

та – воде, зеленила, (релативно) дивљих животиња, ти-

шине. То је тзв. „Мала Венеција“, систем канала и језера 

у северозападном делу града. Канали су, иначе, у енг-

леској историји имали врло значајно место у привреди 

односно транспорту у прошлим вековима, нарочито док 

железница није заузела своје место, и мрежа ових воде-

них путева постоји и данас, као и у Холандији. Овде је 

то сада туристичка атракција, али и место становања 

које, узгред, није уопште јефтино, иако асоцира на „со-

цијалу“, студентску популацију и сл. Бродови, боље рећи 

нека врста дереглија, усидрени су уз обалу, имају снаб-

девање струјом и гасом, и изнајмљују се на одређени пе-

риод. Неки су претворени у ресторане, барове и кафиће. 

За посетиоце су, осим стаза и мостова, на располагању и 

шетње бродом дуж канала.

И још један пример: огроман савремени тржно-забавни 

центар „Вестфилд“ у западном Лондону, са атрактивном, 

најсавременијом архитектуром и конструкцијом, на јед-

ном делу екстеријера има дугачак и висок зид, покривен 

зеленилом, који штити посетиоце и шетаче од погледа 

на јаке саобраћајнице у окружењу, од буке и издувних 

гасова. Ова карактеристика сваког велеграда, у Лондо-

ну није много приметна: иако је саобраћај веома густ, 

аерозагађење је минимално, захваљујући квалитетном 

гориву и новим обавезујућим стандардима за моторе 

аутомобила. Наш град је неупоредиво мањи, и неупоре-

диво прљавији, што се тиче ваздуха и улица, па и парко-

ва. Овај кратак приказ завршавам враћајући се на прву 

реченицу текста: ниво културе једне нације огледа се, 

између осталог, и у односу према осмишљавању и него-

вању свог окружења.

(Фотографије: аутор текста З. Чемерикић)

Kensington High Street

Детаљ са ограде, West London - Adelaide Grove 
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North West London - Little Venice

West London - Westfield Center
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С ПУТА ПО МАЂАРСКОЈ:

ТРАМОНТАНА У ПЕШТИ

Ујка Ото Хабзбург био је најбољи ђак гимназије у Панон-

халмском бенедиктинском самостану у Ђеру. Његова 

жена Розика, кад год је љута, псује бираним мађарским 

псовкама (монолози су јој, дакле, дуги и папрени). Ујка 

Ото, како га иначе зову сви Мађари, тренутно је гарант 

број један да ће Мађарска спокојно ући међу европске 

народе малко западније хемисфере, замишљена тренут-

но по моделу који се зове Ваци утка (улица Ваци). У тој 

улици доминира „Бенетон“, мока кафе, кловнови старе, 

већ заборављене, мађарске циркуске школе, артисти, 

гутачи ватре, те један дискретни, али народом крцат 

„McDonald's“ ресторан.

Но, ми почесмо од Хабзбурга. Његово се честито име, 

као име човека који председава Европском парламенту, 

у овом случају помиње у мало анахроној атмосфери. За-

бављени стројевом радњом четворице хонведа на плацу 

Миленијум, пред бронзаним Арпадом, Матијашем, Ра-

коцијем и осталим косооким Хунима, тешко се отимамо 

утиску да о хонведима говоримо условно, а да, заправо, 

гледамо типичне стројеве радње војника Варшавског 

блока: сивозелени, утегнути војници под шапкама са 

ПА пушкама у руци. Руски корак и дискретна команда 

надређеног у тренуцима када ваља из окамењеног стања 

промарширати шест-седам корака пијететног хода. Наш 

вођа Шандор (како би се Мађар другачије и звао) није 

баш одушевљен што се на огромном тргу, где се при-

лично непарламентарно надглашавају класицизам, нео-

барок и сецесија, бавимо баш удрвењеним солдатима. 

Указује нам на геолошки феномен да Пешта има готово 

хиљаду термалних извора. Најдубља бушотина је доле на 

острву Маргот Сигету, а под нашим ногама је друга по 

дубини, бунар на 863 метра. Да не би баш до краја слу-

шали причу о хидропотенцијалима и бунарима Мађар-

ске, одлазимо у музеј. Музеј као музеј. Прво нас темељно 

удаве друголигаши чинквечента и бројне „скуоле“ ма-

ниризма и барока (мартиријуми, апотеозе - телесине и 

телесине барокних статиста), те француски класицисти. 

Већ прилично отупеле перцепције, касно схватате да сте 

поменуте сале могли и „преспавати“, а да се у Пешту до-

лази због Естерхазијеве заоставштине Ел Грека. Фраг-

мент Есполија и још неколико дивних слика. Не волим 

паушалне процене, али ми, у овом случају, за сада беже 

праве речи. Неочекивани Зурбаран!

У другој сали сам у дилеми да ли да Курбеа тумачим 

као сликара друге половине нашег века, као неког пра-

оца Бернара Бифеа и Миће Поповића. Он као да мачује 

шпахтлом. Строг и, рекло би се, готски суров у архи-

тектоници и колориту. „Откривам“ Алфреда Добињиа. 

Пред Сезаном се, сазданим од кристала, смејем: доајен 

нишког сликарства, г. Мирољуб Алексић, са њим би се 

овде рођачки питао за здравље. Музеј се лако и темељно 

схвата. Но, како сви музеји света даве карактеристич-

ним сплином, мора се ван, на предвечерњи пештански 

ваздух. Они који су, међутим, факултативније схватили 

музеј, открили су у међувремену једну особиту галерију 

ћилибарског „токајца“ и „барак палинке“. Релативно су 

неупотребљиви већ.

Миодраг Анђелковић

Будимски дворац
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Пештански булевари су дуги, широки и заморни. Булевар 

2. новембра је својевремено красио огромни бронзани 

Коба Џугашвили (Стаљин). Већ поменутог прохладног 

новембра 1956, револт народа је Коби разбио бронзану 

главу, а потом га срушио. Град су опколили тенкови. Од 

прашине се готово ништа није видело. Овај болни дан је 

многим Мађарима доделио трагичну судбину расељених 

лица - апатрида. Жабље зелени хубертус и клемпави ше-

шир нашег вође Шандора враћа ме у 1956. годину, када 

су бројни Мађари избеглице невољно заменили пештан-

ску, нишкобањском кошавом. Булеварима крстаре трам-

ваји дуги као локални возови.
Мостова је у овом граду било двадесет. Сада их је ваљда 

девет. Релативним савршенством сматра се Ланчани мост. 

Прпошни конструктор William Tierney Clark, британски 

Шваба, ритерском чашћу је гарантовао да је мост савр-

шенство, без иједне грешке. Лавови заштитници моста 

су, међутим, брзоплетошћу вајара, као, на пример, већина 

савремених мужева, били без језика. Шваба је одржао реч: 

због установљене грешке заувек је бућнуо у Дунав. 

Gresham палата

Ланчани мост
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Моје предзнање о столици нашег северног суседа било 

је готово никакво. Веровао сам да је Сент Андреја 

(Szentendre) неки мали кварт на брдовитом Будиму. Како 

је аутобус, међутим, све више грабио од Будима кроз 

поља гербера десно од пута и каранфила лево, потом 

кроз варошицу Помаз (чисто српско место, иначе), било 

ми је јасно да је моје знање ипак минимално. У Сент 

Андреју смо стигли око 13 сати. Мом другу Шандору 

никако да опростим познати мајоритет мађарског фуд-

бала педесетих година у Европи. Храм у коме се молио 

тих година није била Иштванова катедрала већ „Неп-

штадион“ и његови апостоли: Гро шић, Пушкаш, Цибор, 

Хидегути, Кочиш („Тада смо Енглеска набили 7:1“). Да би 

нас умилостивио, радо се сетио Галићевог гола из 1963. 

године и прекида односа, трагичног по наш табор, у фуд-

балској делатности између наших земаља. („Био је 1:0 за 

Југославијаорсаг“).

Сент Андреја је изузетно лепо место. Прво здање које 

упознајемо је (Pozsarevacska szent Mihaly arkangyal) szerđ 

Tvmplon, знамо да је реч о пожаревачкој цркви арханђе-

ла Михаила, коју су Срби подигли пред Божић, мразне 

зиме 1620, после великог егзодуса Чарнојевића. Те тмур-

не зиме Срби су се, дакле, скрасили у Сент Андреји. Вук 

Исакович и другови. Дочекали су их барак палинка и не-

сташне Мађарице. Срби су почели да се бију због њих. 

Будимски сенат стога шаље гласовитог фишкала Раба 

Рабија да их помири. Не успева. Сенат шаље другога - 

лукавог демагога Димчу Јенеа. Он успева да их помири: 

мање палинке, а више атаковања Мађарица!

Двадесет шестог новембра 1822. године (по старом ка-

лендару) у овој панонској вароши родило се дете Јаков 

Игњатовић.

Године 1891, приморани сиротињом, Срби продају като-

лицима Саборну цркву. У прочељу њене јужне певнице 

пише, као споменик, да се под Београдом збио опаки 

сукоб између Турака и Хришћана (Anandor Fehervari 

diadal). Са Сибињанином Јанком био је, као главни ју-

ришник, Иван Капистран. Шандору, који поменути до-

гађај ваљда због помањкања података лаицизира, дајем 

мат. Тучем га подацима о Ивану Капистрану. Причам му 

о житију овог илочког свеца, талијанског јуристе, који 

се под зидинама Калемегдана лавовски борио против 

Турака, потом писао едикте, да би постхумно био кано-

низиран за свеца римске курије, заштитника Илока на 

Дунаву.

Главне улице у Сент Андреји посвећене су Вуку Ка-

раџићу, Јакову Игњатовићу и Димчи Јенеу, фишкалу који 

је правио ред међу Србима.

Post scriptum: Сматрам неопходним да кажем коју 
реч о једној, нашем читатељству мање познатој 
речи, која се упорно провлачи кроз текст. Палин-
ка. У основи, ради се о ракији од трешњевог и кај-
сијиног плода. Прекомерно кушање палинке даје 
рђаве резултате. Група радозналих туриста из 
Ниша је дан дањи због кушања палинке у неуоби-
чајеним количинама још увек под „Пливадон“ те-
рапијом.

Новембар 1989, Сент Андреја

Миодраг АНЂЕЛКОВИЋ

Академски сликар

Стамбена зграда
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СА ФАКУЛТЕТА

После успешне сарадње са проф. Дарком Марушићем, 

током периода када на предметима из области стано-

вања није било наставника у радном односу на факул-

тету, проф. Марушић је наставио да сарађује са нашом 

катедром као гостујући предавач. У претходној школској 

години, као и ранијих година, одржао је по једно преда-

вање на предметима Пројектовање стамбених зграда 1 

и Пројектовање стамбених зграда 2. У летњем семестру 

школске 2010/2011. године, проф. Дарко Марушић одр-

жао је предавање са темом

„БЕОГРАДСКА ШКОЛА СТАНОВАЊА –

ПРИЛОГ ЕЛАБОРАЦИЈИ ФЕНОМЕНА“

Иако се ради о пракси која је своју кулминацију имала 

седамдесетих година прошлог века, њен је значај изузе-

тан за архитектуру овог поднебља. Актуелност тада на-

сталих функционалних основа до данас не јењава. На-

против, и даље се користе у свакодневној пракси, чиме 

се само потврђује квалитет и достигнуће тадашњих ре-

шења. Стога и сам назив „Београдска школа становања“ 

оправдава своје значење као обележје једног посебно 

вредног и значајног периода, чији је непосредни актер 

био и проф. Дарко Марушић. Предавање је, као и сва 

предавања проф. Марушића, изазвало велико интере-

совање студената, наставног особља и стручне јавности 

нашег града. 

У зимском семестру школске 2011/2012. године, имали 

смо задовољство да на нашем факултету гостује колега 

мр Иван Реди. Одржао је предавање: 

„СТАНОВАЊЕ СТАРИЈИХ ОСОБА –

ИСКУСТВА АУСТРИЈЕ“

Као што се зна, колега Иван Реди је познати нишки ар-

хитекта који је деведесетих година прешао са породи-

цом у Грац, где је наставио своју већ успешну каријеру. 

Изузетну енергију и способности усмерио је посебно 

на област становања старијих особа, у чему је остварио 

импресивне резултате. Његово предавање је обиловало 

примерима објеката изведених у Европи, а затим у Ау-

стрији, у провинцији Штајерска. Посебну пажњу при-

вукли су објекти које је колега Реди сам пројектовао. 

Поред упознавања са конкретним објектима, арх. Иван 

Реди је упознао аудиторијум са искуствима Аустрије у 

начину збрињавања старијих особа, од домског стано-

вања, преко подржаног становања, до специјалних уста-

нова за збрињавање старијих особа. Треба истаћи да 

смо добили информације о начину функционисања со-

цијалне заштите старијих особа у Аустрији и начинима 

Катедра за стамбене зграде годинама уназад у сваком 

семестру настоји да организује бар по једно предавање 

гостујућих предавача. На тај начин развијамо сарадњу 

са другим институцијама и појединцима, ширимо ви-

дике у струци и настојимо да обогатимо сазнања на-

шим студентима.

ПРЕДАВАЊА НА ТЕМУ СТАНОВАЊА
Др Горан Јовановић, арх.
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решавања конкретних проблема. Колега Реди је у вези 

с тим истакао архитектонски детаљ који има пресудан 

значај у свакодневном животу људи, а посебно особа са 

умањеним способностима. И ово предавање је привукло 

велику пажњу студената свих година, као и наставника 

и сарадника факултета, а предавању су присуствовали и 

виђенији архитекти Ниша.

Треба напоменути да су наши гостујући предавачи своја 

предавања држали без икакве материјалне надокнаде, 

иако је обавеза факултета да стимулише овакав вид от-

ворених предавања, која само могу да користе студенти-

ма, али и професионалним архитектима. 

Октобра месеца 2011. године, у организацији Катедре за 

становање, агенције „Мондорама“ и колеге Ивана Редија, 

група од педесет студената, са наставницима и сарадни-

цима факултета, била је у тродневној посети Грацу. Иван 

Реди је уложио велики ентузијазам, енергију и своје вре-

ме да нам у релативно кратком року покаже што више 

од актуелне архитектуре Граца. У фокусу ове екскурзије 

била је савремена стамбена архитектура, посета Архи-

тектонском факултету и референтним архитектонским 

бироима. Ова екскурзија је заслугом колеге Редија пре-

вазишла сва очекивања полазника. 

СА ФАКУЛТЕТА
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Настављамо са објављивањем имена дипломираних архитеката на Архитектонском одсеку Грађевинско-архи-

тектонског факултета у Нишу (последњи пут смо имена новодипломираних архитеката објавили у броју 31/32 

нашег часописа – април 2011). Овде је обухваћен период од 8.11.2010. до 20.10.2011. године.

Ради комплетнијег увида редни број показује укупан број дипломираних од јуна 2000. године када је дипломи-

рао први студент новоотвореног Архитектонског одсека (Одсек је отворен 1995.г.) 

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА

Приредио др арх. Хранислав Анђелковић

669. Марија С. Јањић

 Пројектовање друштвених зграда

 18.11.2010.

670. Јелена Љ. Живковић

 Пројектовање друштвених зграда

 18.11.2010.

671. Милена П. Манић

 Пројектовање друштвених зграда

 18.11.2010.

672. Димитрије С. Петровић

 Пројектовање друштвених зграда

 18.11.2010.

673. Ана Д. Марјановић

 Пројектовање друштвених зграда

 18.11.2010.

674. Јелена М. Ракоција

 Пројектовање стамбених зграда

 25.11.2010.

675. Владимир Д. Станковић

 Урбанизам

 29.11.2010.

676. Јелена П. Милић

 Урбанизам

 29.11.2010.

677. Тања П Кривокапић

 Пројектовање стамбених зграда

 6.12.2010.

678. Душан Д. Станковић

 Пројектовање стамбених зграда

 6.12.2010.

679. Владимир Р. Ивановић

 Пројектовање друштвених зграда

 7.12.2010.

680. Јанко З. Крамарић

 Пројектовање стамбених зграда

 7.12.2010.

681. Александра Д. Динић

 Урбанизам

 13.12.2010.

682. Танасковић Н. Весела

 Пројектовање стамбених зграда

 16.12.2010.

683. Ана М. Илић

 Пројектовање стамбених зграда

 21.12.2010.

684. Драган С. Радојевић

 Урбанизам

 22.12.2010.

685. Игор С. Манојловић

 Пројектовање друштвених зграда

 23.12.2010.

686. Маша В. Недељковић

 Урбанизам

 28.12.2010.

687. Милана Д. Милосављевић

 Пројектовање друштвених зграда

 28.12.2010.

688. Александра П. Јовановић

 Пројектовање друштвених зграда

 28.12.2010.

689. Бојана Д. Чучковић

 Пројектовање стамбених зграда

 29.12.2010.

690. Иван З. Панчић

 Пројектовање стамбених зграда

 29.12.2010.

691. Марија Б. Стојковић

 Пројектовање друштвених зграда

 30.12.2010.

692. Аднана С. Адненовић

 Пројектовање друштвених зграда

 30.12.2010.

693. Урош Д. Урошевић

 Пројектовање друштвених зграда

 30.12.2010.

694. Ивана Д. Илић

 Пројектовање стамбених зграда

 30.12.2010.

695. Ирена Т. Ристић

 Пројектовање друштвених зграда

 13.1.2011.

696. Зоран Љ. Живић

 Пројектовање стамбених зграда

 13.1.2011.

697. Марија С. Ранђеловић

 Урбанизам

 13.1.2011.

698. Немања Б. Стојић

 Пројектовање стамбених зграда

 27.1.2011.

699. Јована М. Милић

 Пројектовање стамбених зграда

 10.2.2011.

700. Милан Б. Стевчић

 Пројектовање стамбених зграда

 10.2.2011.

701. Ивана С. Станковић

 Пројектовање друштвених зграда

 10.2.2011.

702. Александар Р. Синадиновић

 Пројектовање друштвених зграда

 24.2.2011.

703. Иван М. Гостиљац

 Урбанизам

 24.2.2011.

704. Милена М. Костић

 Пројектовање друштвених зграда

 10.3.2011.

705. Драгана Н. Јанковић

 Пројектовање друштвених зграда

 10.3.2011.

706. Марко Н. Диманић

 Пројектовање стамбених зграда

 10.3.2011.

707. Јелена Д. Рупар

 Пројектовање друштвених зграда

 10.3.2011.

708. Ана Д. Вучковић

 Пројектовање друштвених зграда

 10.3.2011.

709. Горан М. Стојадиновић

 Урбанизам

 10.3.2011.

710. Александра В. Станковић

 Пројектовање друштвених зграда

 10.3.2011.

711. Марија Ј. Јовановић

 Пројектовање привредних зграда

 24.3.2011.

712. Милена Д. Велимировић

 Пројектовање друштвених зграда

 24.3.2011.

713. Ивана В. Тодоровић

 Пројектовање друштвених зграда

 24.3.2011.

714. Патар Р. Синадиновић

 Пројектовање друштвених зграда

 24.3.2011.

715. Татјана З. Антић

 Пројектовање стамбених зграда

 31.3.2011.

716. Аца М. Стојановић

 Пројектовање друштвених зграда

 31.3.2011.

717. Христина С. Соколовић

 Пројектовање друштвених зграда

 31.3.2011.

718. Александар Љ. Јевтић

 Пројектовање стамбених зграда

 7.4.2011.

719. Владана З. Радосављевић

 Пројектовање друштвених зграда

 7.4.2011.

720. Никола М. Богдановић

 Пројектовање привредних зграда

 7.5.2010

721. Милена Ж. Лепојевић

 Пројектовање друштвених зграда

 7.4.2011.

722. Димитрије С. Цветковић

 Пројектовање друштвених зграда

 14.4.2011.

723. Ана М. Марковић

 Пројектовање друштвених зграда

 21.4.2011.

724. Невена Љ. Миловановић

 Пројектовање друштвених зграда

 21.4.2011.

725. Владимир Б. Силић

 Пројектовање друштвених зграда

 28.4.2011.
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726. Маја Љ. Тасић

 Пројектовање друштвених зграда

 28.4.2011.

727. Ана В. Милошевић

 Пројектовање друштвених зграда

 28.4.2011.

728. Владимир А. Ванић

 Пројектовање стамбених зграда

 28.4.2011.

729. Јелена С. Николић

 Урбанизам

 28.4.2011.

730. Зорана З. Митић

 Пројектовање друштвених зграда

 5.5.2011.

731. Марија П. Митровић

 Урбанизам

 5.5.2011.

732. Стеван З. Јоцић

 Пројектовање стамбених зграда

 12.5.2011.

733. Ненад Б. Живковић

 Унутрашња архитектура

 12.5.2011.

734. Ивана С. Стојановић

 Пројектовање друштвених зграда

 26.5.2011.

735. Александар Д. Тописировић

 Пројектовање стамбених зграда

 26.5.2011.

736. Милош М. Марковић

 Пројектовање стамбених зграда

 26.5.2011.

737. Емир Р. Куртовић

 Пројектовање друштвених зграда

 26.5.2011.

738. Славољуб М. Стојменовић

 Пројектовање друштвених зграда

 26.5.2011.

739. Ненад З. Обрадовић

 Пројектовање стамбених зграда

 26.5.2011.

740. Марија З. Гроздановић

 Пројектовање стамбених зграда

 2.6.2011.

741. Марија Т. Раденковић

 Пројектовање друштвених зграда

 2.6.2011.

742. Иван Д. Стајковић

 Урбанизам

 9.6.2011.

743. Јелена М. Момчиловић

 Пројектовање друштвених зграда

 9.6.2011.

744. Александар З. Станисављевић

 Пројектовање стамбених зграда

 16.6.2011.

745. Милан Т. Војиновић

 Пројектовање друштвених зграда

 16.6.2011.

746. Милан С. Лепојевић

 Пројектовање друштвених зграда

 16.6.2011.

747. Дејан З. Живковић

 Пројектовање друштвених зграда

 16.6.2011.

748. Никола М. Николић

 Пројектовање стамбених зграда

 23.6.2011.

749. Милица М. Стефановић

 Урбанизам

 23.6.2011.

750. Младен А. Ставрић

 Пројектовање друштвених зграда

 23.6.2011.

751. Никола Т. Вучковић

 Пројектовање друштвених зграда

 23.6.2011.

752. Златко Д. Васић

 Пројектовање стамбених зграда

 23.6.2011.

753. Никола Н. Вукадиновић

 Пројектовање стамбених зграда

 23.6.2011.

754. Филип Д. Тошовић

 Пројектовање стамбених зграда

 23.6.2011.

755. Нина Д. Тодоровић

 Пројектовање стамбених зграда

 23.6.2011.

756. Светлана Б. Петровић

 Урбанизам

 23.6.2011.

757. Ана Д. Марјановић

 Пројектовање друштвених зграда

 23.6.2011.

758. Соња В. Николић

 Пројектовање друштвених зграда

 23.6.2011.

759. Драган С. Цветковић

 Урбанизам

 30.6.2011.

760. Борис Ц. Цветковић

 Пројектовање стамбених зграда

 30.6.2011.

761. Ана В. Трпески

 Пројектовање привредних зграда

 30.6.2011.

762. Александра Ж. Марковић

 Пројектовање друштвених зграда

 30.6.2011.

763. Миљана З. Пешић

 Пројектовање стамбених зграда

 30.6.2011.

764. Милош Д. Ћирић

 Пројектовање друштвених зграда

 30.6.2011.

765. Никола М. Милановић

 Урбанизам

 30.6.2011.

766. Сaња Ж. Милосављевић 

 Пројектовање стамбених зграда

 5.7.2011.

767. Милош М. Коцић

 Пројектовање друштвених зграда

 7.7.2011.

768. Анта Ж. Стоилков

 Пројектовање друштвених зграда

 7.7.2011.

769. Ксенија Ж. Костић

 Пројектовање стамбених зграда

 7.7.2011.

770. Нина М. Богдановић

 Пројектовање друштвених зграда

 7.7.2011.

771. Јована В. Милановић

 Пројектовање друштвених зграда

 8.7.2011.

772. Владимир Б. Петровић

 Пројектовање стамбених зграда

 8.7.2011.

773. Ненад Г. Михајловић

 Пројектовање друштвених зграда

 8.7.2011.

774. Соња С. Живковић

 Пројектовање друштвених зграда

 14.7.2011.

775. Милош Р. Ранчић

 Пројектовање стамбених зграда

 14.7.2011.

776. Тонка С. Миленковић

 Пројектовање друштвених зграда

 14.7.2011.

777. Стеван С. Врбић

 Пројектовање друштвених зграда

 14.7.2011.

778. Ана С. Вучетић

 Пројектовање друштвених зграда

 14.7.2011.

779. Јелена В. Тодоров

 Пројектовање друштвених зграда

 15.7.2011.

780. Јелена М. Дачић

 Пројектовање друштвених зграда

 15.7.2011.

781. Милош С. Стојиљковић

 Пројектовање друштвених зграда

 15.7.2011.

782. Марија Д. Петровић

 Пројектовање стамбених зграда

 15.7.2011.

783. Милан М. Јошановић

 Урбанизам

 8.9.2011.

784. Милан М. Ристић

 Пројектовање стамбених зграда

 8.9.2011.

785. Горан З. Живковић

 Пројектовање стамбених зграда

 8.9.2011.

786. Марко Б. Алексић

 Урбанизам

 22.9.2011.

787. Милица М. Ристић

 Пројектовање друштвених зграда

 22.9.2011.

788. Тања З. Спасић

 Урбанизам

 22.9.2011.

789. Горан Б. Миленковић

 Пројектовање стамбених зграда

 22.9.2011.

790. Сања Б. Миленковић

 Пројектовање стамбених зграда

 22.9.2011.

791. Јелена Ј. Стојановић

 Пројектовање стамбених зграда

 29.9.2011.

792. Марија З. Поповић

 Пројектовање друштвених зграда

 6.10.2011.

793. Мирослав Р. Татар

 Пројектовање стамбених зграда

 20.10.2011.

794. Јасмин С. Зејнелагић

 Пројектовање стамбених зграда

 20.10.2011
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Аутор: Мр Милена Станојевић

Издавач: „Задужбина Андрејевић“, Београд, 2011.

„МОДЕРНА КУЋА У НИШУ

И НИШКОЈ БАЊИ 19181941“

Др Александар Кековић, арх.

Модерна кућа у Нишу и Нишкој Бањи (1918–1941) пред-

ставља још једну у низу књига које се баве архитектуром 

модерне у Нишу. Она представља логичан след и трећу 

књигу у трилогији разматрања модернистичког покрета 

на просторима града Ниша. 

Док се прва књига, под називом Могерна Ниша 1920–

1941, аутора др Александра Кековића и Зорана Чемери-

кића, у највећој мери заснивала на евидентирању најзна-

чајнијих стамбених и јавних објеката у Нишу и Нишкој 

Бањи, а Стамбена архитектура могерне Ниша, ауто-

ра др Александра Кековића, бавила општим условима 

за све стамбене објекте, дотле се ово дело бави поро-

дичном кућом у Нишу и Нишкој Бањи. Специфичност 

овог рада је у томе што је породични стамбени објекат 

у послератној архитектури у нашој земљи био у потпу-

ности занемарен, па ова књига на неки начин поново 

валоризује значај породичних стамбених објеката – 

кућа и вила. Како су и рецензенти ове књиге рекли: „...

ауторка се бави критичком анализом породичних кућа 

и вила на подручју града Ниша и у Нишкој Бањи, које 

представљају релевантне примере модерног покрета у 

архитектури Србије у периоду између два светска рата 

и истражује специфичности примене принципа модер-

ног покрета у конкретним историјским и карактери-

стичним локалним условима на изабраним примерима. 

Моно графија продубљује научна истраживања архитек-

туре 20. века и представља допринос истраживању гра-

дитељског наслеђа...“ (Проф. др Милисав Дамњановић 

и доц. др Љиљана Василевска) Монографија је посебно 

значајна због тога што су у њој научно описана, система-

тизована и објашњена дела која до сада нису била на овај 

начин и у овој мери истражена.
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Са извесним закашњењем, које и није од веће важно-

сти када су у питању оваква капитална дела, доносимо 

приказ књиге која је незаобилазна, пре свега за оне који 

проучавају историју архитектуре, али и за сваког читао-

ца који ће умети да ужива у њеним квалитетима. Незао-

билазна, као што је, рецимо, Дерокова Архитектура у 

средњевековној Србији или Несторовићева Архитекту-

ра Србије у XIX веку.

О неспорном утицају Византије на токове и развој кул-

туре, уметности и архитектуре западне Европе, не треба 

и овде говорити, али сам поглед на карту овог дела све-

та, коју су аутори приложили на почетку, говори о шири-

ни подручја византијске цивилизације, које је обухвата-

ло област од Далмације на западу, до Кавказа на истоку, 

и од Дунава и Црног мора на северу, до Медитерана на 

југу. Аутори у предговору управо објашњавају наслов 

књиге речима: „...овде се говори о сличним остварењима 

у земљама и областима које су се укључиле у византиј-

ски духовни свет и византијску цивилизацију...“ У том 

смислу, навешћемо наслове поглавља који показују све-

укупност обраде теме: 

1. Путеви образовања византијске архитектуре

2. Архитектура Јустинијановог доба

3. Купола: градитељски елемент који је одредио приро-

ду токова у византијској архитектури

4. Архитектура Јерменије и Грузије

5. Градитељско стварање у временима опште кризе 

византијског царства (VII-IX век)

6. Архитектура средњовизантијског доба (IX-XIII века)

7. Архитектура у XIII веку

8. Архитектура позновизантијског доба (седма деце-

нија XIII- XV века)

9. Последња средишта градитељског стварања

10. Епилог

Архитектура српских земаља тог периода дата је у по-

глављима 6, 7, 8 и 9. Број од 570 црно-белих илустрација 

је импресиван, као и богата библиографија. Приложен 

је индекс појмова и преглед скраћеница. Фотографије 

су врло квалитетне, а исто се може рећи и за цртеже 

основа, пресека и аксонометрија. Евидентна је систе-

матичност и јасност изложене материје у целини, али и 

детаљна анализа конструктивних карактеристика и де-

таља објеката са описом историјских околности и токова 

изградње, уз изврстан стил излагања. Наравно, подразу-

мева се да читалац влада стручном терминологијом. За-

вршићемо цитатом из последњег поглавља: 

„Архитектура хришћанског становништва под турском 

влашћу на подручју некадашњег византијског света за-

служује пажњу као продужено трајање великог тока гра-

дитељског стварања, хиљаду година дугог, који, у ужем 

смислу, називамо византијским, у ширем, архитектуром 

византијског света...“

__________________________
1) Проф. др Војислав Кораћ (1924-2010), историчар архитек-

туре, професор Филозофског факултета у Београду и директор 

Института за историју уметности, као и редовни члан САНУ 

од 1991. године. Био је учесник многих археолошких истражи-

вања и члан више одбора из области историје средњовековне 

уметности Србије. Аутор и коаутор је монографија о Студени-

ци, Пећкој патријаршији, Хиландару и др., и добитник многих 

награда и признања.

2) Проф. др Марица Шупут (1943), историчар, професор Фило-

зофског факултета у Београду, уредница Српског биографског 

речника за област архитектуре и грађевинарства. Била је пред-

седник Управног одбора Народног музеја у Београду (до 2009) и 

руководилац истраживања манастира Бањска. Аутор моногра-

фија Споменици српског црквеног градитељства XVI-XVII века, 

Српска архитектура у доба турске власти 1459-1690 и др.

„АРХИТЕКТУРА ВИЗАНТИЈСКОГ СВЕТА“

Арх. Зоран Чемерикић

Аутори:

Војислав Кораћ1) и Марица Шупут2)

Издавач:

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.

КЊИГЕ И ЧАСОПИСИ
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Лексикон града Ниша, први је објављени лексикон из едиције Лексикони градова Србије, пројекта Службеног 

гласника, који се остварује у сарадњи са редакцијама формираним у градовима који учествују у овом пројекту.

НИШКИ ЛЕКСИКОН

Мр Драгица Јевтић

У овој капиталној публикацији са 2060 одредница (1950 

пуних чланака), илустрованих са 635 фотографија на 656 

страница, први пут је у целини представљен град Ниш. 

Путем кратких и концизних текстова приказана је це-

лина животних манифестација у нашем граду, пре свега 

данас, али и у прошлости, како бисмо схватили генезу 

многих садашњих догађаја. Дакле, циљ је да се преко 

најразличитијих манифестација живота у историји осе-

ти живот сам, али и да се створи веза са савременим жи-

вотом. За разлику од традиционалних лексикографских 

издања, која су конципирана тако да велики простор 

заузимају биографске одреднице, у овом лексикону су 

обрађивани тематски садржаји, а сва имена која су по-

менута у текстовима (њих око 5500) налазе се у индексу 

имена. Такође, на крају публикације налази се Хроноло-
гија догађања.
У изради лексикона учествовало је око 120 сарадника. 

Девет тематских области, на које је ради лакшег рада 

био подељен лексикон, уредили су Бојана Нешић (прош-

лост и становништво), Бранислав Тикић (градска управа 

и политички живот), мр Михајло Медведев и Љубиша 

Соколовић (насеља, архитектура, урбанизам), Марјана 

Стефановић (култура), Љиљана Ђуровић (институције), 

Милица Тодоровић (уметност), мр Новица Ранђеловић 

(привреда), Ненад Стојиљковић (спорт) и Бранислав 

Милтојевић (живот, навике, обичаји). За ликовни део 

био је задужен Душан Митић - Цар. Уредник лексикона 

и координатор нишког дела редакције са Лексикограф-

ским одељењем је мр Драгица Јевтић.

Ово је иначе први објављени лексикон из едиције Лек-

сикони градова Србије, која треба да има двадесет чети-

ри лексикона, колико има насељених места са статусом 

града у Србији. Идеја о едицији  настала је у Лексиког-

рафском одељењу Службеног гласника „из осећања по-

требе да се валоризује култура памћења и знања о себи, 

да се начини албум живих слика градова протканих ло-

калним духом, бојама и специфичностима по којима се 

они препознају и који чине њихов идентитет“, као и да се 

подстакне развој модерне лексикографске делатности у 

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

ArhArt бр. 3, јесен 2011.г. (108 страна у боји)

Напомена: наводимо само наслове текстова у домену архитектуре и урбанизма.
Слободан Богуновић: Славија – престона средишњица провинције; Професор Михајло Митровић: Фасцинације рибњака „Свети Никола“; 
Јована Милић, Александра Миљковић (вести из архитектуре): На помолу изградња још једне оазе у срце града, Таласасти диносауруси, 
Контраст ентеријера и спој свих чула „Mandarin Oriental Hotels“ Париз, Мисли злено, Социјално становање /рударско насеље/ Zon-e-
Arquitecto; Милица Шајфар: Кад парк постане авантура (вода као забава); Драгана Пешаковић (интервју): Ања Милић - Пољубац који је 
оживео скривене душе куће (реконструкција Музеја Југословенске кинотеке);Милоје Поповић-Каваја (интервју): Стојан Mаксимовић – 
Лепота објекта проистиче из његове функције; Ирена Виденов: Belgrad – momente der architektur (три тренутка у развоју града); Милован 
Ћировски: Будућност метроа је трамвај (планови за повратак романтике у саобраћајни систем Париза)¸Растко Фајндовић: Слика од 
хиљаду речи (о феномену витикултурне архитектуре); Проф. др Асен Виденов, Ирена Виденов дипл.инж.арх.: Дунавски амфитеатар 
Београд (велики потенцијал мало познате зелено-плаве оазе – Ада Хуја и еко село рт „Бела стена“); Драгана Пешаковић (интервју): Синиша 
Темерински – Кров над кореном европе (заштита археолошког налазишта Лепенски вир); Милица Шајфар (интервју): др Александар 
Иванчић, творац енергетског плана за Барселону – Градски трг производи енергију; Радомир Вуковић: Буђење спаваонице (конкурс за 
идејни пројекат зграде Центра за промоцију науке – Нови Београд);Мартина Анђелковић: Библиотека из будућности (обнова Народне 
библиотеке Србије); Стефан Новаковић: Зелени кровови Беча;Мартина Анђелковић: Проф. Спасоје Крунић – Корбизје и Срби; Милован 
Ћировски: Бог чува атеистичко дело (о Ајфеловој кули).

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

Архитектура бр. 163-164, јули-август 2011.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у боји)

СВЕТ: Добривоје Влајчић: Централа Лојдовог осигурања у Лондону (писмо из Енглеске); Лазар Д. Кесић: Архитектура на амерички начин 

прилог: Повеља за животно дело – Спасоје Крунић.

Архитектура бр. 165-166, септембар-октобар 2011.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји)

части Асоцијације српских архитеката); Милица Радосављевић: Сачувати аутентичност. Посебан прилог: Повеља за животно дело – 
Душан Крстић.

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. 31, 2011. г. (76 страна, у боји):

(прегледни рад); Драган Васулски: У трагању за коренима минимализма у архитектури: ФОРМАЛНА ТИШИНА АДОЛФА ЛОСА (Adolf 
Loos) In search of the roots of minimalism in architecture: FORMAL SILENCE OF ADOLF LOOS (прегледни рад); Лука Бајић, Ивана Волић: 

И КЊИГЕ: Награда Ранко Радовић; Приказ награђених студентских радова, Рајачке пивнице, аутор Ђорђе Алфиревић (приказ Нађа 
Куртовић-Фолић.

ФОРУМ
Издавач: Удружење архитеката Србије, Друштво архитеката Београда,

Кнеза Милоша 7, 11000 Београд

ФОРУМ бр. 57, јул – септембар 2011.г. (92 стране, у боји)

Аџемовић-Анђелковић, Владимир Анђелковић; Интервју – Игор Марић, архиткта; РЕПРИНТ: Никола Добровић, недатирано (1948), део 

Кулић; Балканологија и будућност европског града, Кај Феклер; Централа – Музеј: Облик одрживости, Добривоје Лале Ерић; Едуакција 
и креативни подстицај деце и младих, Биљана и Братислав Бранковић; Повратак отписаног, Иван Ристић; Urban Report, Иван Куцина; 

Угоститељски објекти за смештај и нова категоризација, Срђан Милошевић; Вести и најаве; Изложбе; Инфо УАС и ДАБ; Бранко Пешић 

Лука Кнежевић – Стрика; Време је да се упознамо – 52, Октобарски салон у Београду; Београд светлости; Бакрорез простора и времена – 

ПОРТА 3
Издавач: „Биропрес“ ДОО Скопје, Васил Горгов 21, Скопје, тел. 3109 311,

E-mail: porta3@porta3.com.mk, www.porta3.com.mk

ПОРТА 3 бр. 155 (VII година), april 2011 (68 страна, у боји)
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IN MEMORIAM

ДР АРХ. ЗОРАН РАДОВИЋ

19322011

Др арх. Хранислав Анђелковић

Професор Радовић рођен je 1932. године у Скопљу. 

Основну и средњу техничку школу завршио je у Нишу. 

После одслужења војног рока запослио се као грађевин-

ски техничар у Скупштини општине Ниш, где је радио 

на изради елабората за санацију објеката, као и на надзо-

ру приликом њиховог извођења.

На Архитектонски факултет у Београду уписао се 1955. 

године. После дипломирања, као шеф градилишта, 

радио је у ГП „Грађевинар“, а паралелно је држао пре-

давања на предмету Архитектонске конструкције у 

средњој техничкој школи „Никола Тесла“ у Нишу. После 

земљотреса у Скопљу, са групом стручњака радио је на 

снимању оштећених зграда и изради елабората за њи-

хову санацију. Године 1963. изабран је за асистента на 

предметима Архитектонске конструкције I и II Архи-

тектонског одсека Техничког факултета у Нишу. Био је 

ангажован и на предмету Индустријски објекти новоо-

снованог Одсека заштите на раду.

После одбрањеног хабилитационог рада под називом 

„Примена пластичних маса у високоградњи“, 1970. го-

дине изабран је за доцента на предметима Грађевинске 

конструкције са техничким цртањем и Грађевинске кон-

струкције II на Техничком факултету у Нишу. По осни-

вању Одсека високоградње, 1971. године, постављен је за 

старешину овог одсека, а затим за руководиоца центра 

за ванредно студирање.

На основу укупног стручног и научног рада, после од-

бране докторске дисертације (1980) под називом „Савре-

мени грађевински материјал у функцији обезбеђења оп-

тималних амбијенталних услова у објектима за интен-

зивну производњу у свињарству“, 1981. године изабран 

је за ванредног професора. Редовни професор постао је 

1986. године, а 1997. је пензионисан.

Објавио је велики број научних радова, највећим делом 

у области примене пластичних маса и архитектонске 

физике. Уџбеник Димњаци и проветравање каналима 

објавио је 1976. године. У сарадњи са арх. Љубишом Ми-

лошевићем објавио је два уџбеника: Грађевинско архи-

тектонске конструкције (1995) и Грађевинско - архи-

тектонске конструкције – кровови (1997).

У струци, као архитекта, бавио се архитектонским 

пројектовањем, посебно успешно у изради ентеријера. 

Поменућемо неколико најзначајнијих пројектантских 

радова:

- Главни пројекат доградње и реконструкције Правно-

економског факултета у Нишу (са арх. Љ. Милоше-

вићем),

- Пројекат ентеријера Правно-економског факултета у 

Нишу (са арх. Љ. Милошевићем и арх. Д. Илићем),

- Идејни пројекат Електронског факултета у Нишу (са 

арх. С. Митић и арх. М. Дамњановићем),

- Пројекат ентеријера Свечане сале Универзитета у 

Нишу,

- Пројекат реконструкције равног крова и пројекта ен-

теријера сале Радничког универзитета у Нишу,

- Пројекат ентеријера Галерије савремене уметности у 

Нишу,

- Пројекат кухиње и ентеријера ресторана и хотелског 

дела „Центротурист“ у Нишу,

- Пројекат ентеријера клуба Друштва инжењера и тех-

ничара Југославије у Београду (са арх. Д. Гаврило-

вићем).

Тринаестог августа 2011. године преминуо је наш колега, доктор архитектуре Зоран Радовић, редовни професор 

Грађевинско-архитектонског факултета у пензији.
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Салa Радничког универзитета у Нишу

Свечана сала Универзитета у Нишу

Галерија савремене ликовне уметности у нишкој Тврђави

IN MEMORIAM



77

АПРИЛ 2012, БРОЈ 35  36, ГОДИНА XIII IN MEMORIAM

Поред научног, наставног и стручног рада, професор 

Радовић је значајно време посвећивао и друштвеним 

активностима. У разним мандатним периодима био је 

члан Савета Универзитета у Нишу, управник Завода за 

архитектуру, заменик директора Института за грађе-

винарство и архитектуру, шеф Катедре за урбанизам, 

пројектовање и конструкције у високоградњи, члан и 

председник многих комисија на Факултету и Универзи-

тету. Добитник је многих признања (плакета, повеља...). 

Смрћу професора Радовића, град Ниш, Нишки универ-

зитет, Грађевинско-архитектонски факултет и уопште 

архитектонска струка, изгубили су једног изузетног рад-

ника у образовању, науци и струци.

Ресторан „Центротурист“ у нишкој хали „Чаир“

Насловна страна књиге „Грађевинско-архитектонске конструкције“
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БОГОЉУБ  БОГИ СТОЈАНОВИЋ

19332011

Др арх. Хранислав Анђелковић

Првог дана месеца јула 2011. године, после дуже болести, 

напустио нас је архитекта Богољуб – Боги Стојановић. 

Богољуб је рођен у Нишу 1933. године. Основну школу 

завршио je у родном граду и био један од најбољих ђака 

Железничког техникума у Пули. У Скопљу је дипломирао 

на Грађевинском факултету и упоредо завршио Архитек-

тонски одсек Техничког факултета у Нишу, где је касније 

изабран за асистента на предмету Урбанизам и просторно 

планирање. Убрзо после тога прелази у Општину, где дуго 

ради у Секретаријату за урбанизам и комуналне послове. 

Касније, до пензионисања, бавио се приватним бизнисом.

Мимо радних обавеза, које нису укључивале архитектон-

ско пројектовање, Боги се континуално, врло успешно ба-

вио и пројектантским послом. Огледао се у пројектовању 

свих врста архитектонских објеката, који су реализовани 

широм Србије и Македоније – у Врњачкој Бањи, Ђевђе-

лији, Коштунићима, Бујановачкој Бањи, Новом Саду, Кру-

шевцу, Нишкој Бањи и, наравно, у родном граду Нишу (кеј 

на Нишави, реконструкција споменика на Чегру...).

У трајном сећању колега и пријатеља остаће као изузетан 

стручњак, талентовани архитекта, савестан и вредан прега-

лац на сваком послу којим се у свом дугом радном веку бавио.  

Стамбена зграда у насељу Ледена стена у Нишу
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МИРОСЛАВА  МИРА ЂОРЂЕВИЋ

19442011

Арх. Љубомир Станковић

Једно обично јунско јутро, средином прошле године, 

прекинуло је животну нит наше колегинице, другарице 

и пријатеља Мире Ђорђевић, дипломираног инжењера 

архитектуре. И као што се често догађа, тек по њеном 

одласку ми свесније уочавамо величину и значај њене 

личности и откривамо многе стране њеног животног 

профила. Комуникативна, помало повучена, скромна, 

остварила је резултате трајне вредности у приватном и 

професионалном животу.

Мира Ђорђевић је рођена у Приштини. Расла је у ви-

шечланој породици са којом се педесетих година пресе-

лила у Ниш, где је са братом и сестрама завршила основ-

но школовање. Образовање је наставила у Средњој тех-

ничкој школи у Нишу – Архитектонски одсек. То је био 

изузетно тежак период за њену породицу, у егзистен-

цијалном смислу, а и у реализацији планираних циљева. 

Из тог разлога је одлучила да се запосли са дипломом 

дипломираног архитектонског техничара у предузећу 

„Монтер“. Ту је обављала послове везане за извођење ин-

сталација водовода и канализације. Имала је објективну 

процену својих вредности и могућности, и у исто време 

је успешно, у рекордном времену, завршила већ започети 

архитектонски факултет у Нишу, и добила звање – ди-

пломирани инжењер архитектуре.

Ентузијазам, стручност и посвећеност послу били су 

права препорука за друго запослење, у Електронској ин-

дустрији, на место руководиоца Сектора сигнализације 

и градње. На том месту је активно учествовала у реали-

зацији предметних изградњи. Једна од већих грађевин-

ских активности, где је дала посебан допринос, била је 

изградња стамбених објеката за потребе Електронске 

индустрије.

Човек потпуно нестаје кад ишчезне из сећања других...

Наоружана знањем и искуством, прихватила је понуду 

грађевинског предузећа „Грађевинар“ у Нишу и поче-

ла да се бави послом који јој је највише одговарао. Из-

вођење високих стамбено-пословних објеката на буле-

вару Зорана Ђинђића успешно је завршила. У предузећу 

је тада дошло до иновације у технолошкој организацији 

и овај период пословног живота завршила је у новофор-

мираном Грађевинско-индустријском комбинату, као 

руководилац јединице за калкулације.

Све ово вишегодишње искуство плод је практичног из-

вођења грађевинских објеката и инсталација, израде 

калкулација, организације радова и руковођења струч-

них тимова, и савршено је одговарало потребама хотел-

ско-туристичког предузећа „Србија-турист“ у Нишу, у 

које прелази и заузима место руководиоца инвестиција 

и одржавања. Ту учествује у многим планирањима, ре-

ализацијама и надзорима над адаптацијама и градњом 

нових садржаја у хотелским капацитетима хотела „Ниш“ 

и „Амбасадор“ у Нишу, „Озрен“ и „Партизан“ у Нишкој 

Бањи, а учествује и у припреми пројекта за адаптацију и 

доградњу познатог нишког хотела „Парк“.

Била је темељна и доследна личност у свакодневном жи-

воту и у струци. Определила се за непосредно учешће у 

изградњи објеката, сматрајући то хуманом и динамич-

ном активношћу. Хватала се у коштац са свим пробле-

мима, решавала их и била у средишту збивања. Умела је 

да направи драгоцен спој идеја и реализације. Временом 

је стасала у личност од моралног и стручног интегри-

тета. У њеној животној сенци има још много успешних 

остварења, која се полагано откривају као посебне вред-

ности. Због свега тога, Мира Ђорђевић остаје узор који 

ће трајати.
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АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ

19422011

Александра А. Петровић

Александар Петровић рођен je 1942. године у Сићеву код 

Ниша. Техничку школу, Архитектонски одсек, завршио 

је у Нишу. Студирао је у Скопљу и Нишу, а дипломирао 

на Техничком факултету у Нишу, Архитектонско-кон-

структивни смер, 1969. године. У периоду између дипло-

мирања и одслужења војног рока, радио је као професор 

у Техничкој школи у Књажевцу.

Од 1971. године ради у тадашњем ГП „Грађевинар“ Ниш, 

ООУР „Бетоњерка“. Тамо ради прво као пројектант – 

статичар, у групи „Развој“, а потом преузима место тех-

ничког директора „Бетоњерке“.

У Заједничким стручним службама „Грађевинара“ од 

1981. године ради као управник градње на пословима 

у Нишу (стамбени објекти на Булевару Лењина), у Мо-

стару (Клинички центар Мостар) и Прокупљу (фабрика 

кандираног воћа „Хисар“).

Крајем 1983. године прелази на место пројектанта „К“ 

у ООУР „Пројектни биро“, који се 1990. године издваја 

из састава ГП „Грађевинар“ и региструје као самостално 

предузеће „Грађевинарпројект“ Ниш. На место директо-

ра ДП „Грађевинарпројект“ Ниш ступа 2000. године, а у 

пензију одлази 2005. године.

У својој богатој каријери – више од тридесет пет година 

радног искуства – радио је на многобројним пословима 

пројектовања и градње. Његова референц-листа објека-

та високоградње (стамбених и пословних) броји око 100 

објеката. Велики број стамбених објеката, пројектова-

них и изграђених у Нишу у периоду након 1971. године, 

носи његов потпис. Посебно треба издвојити стамбене 

објекте на Булевару Лењина, у улицама Зетској, Војво-

де Мишића, Уроша Предића, комплексе „Сајмиште“, 

„Синђелићево игралиште“, „ТРС“, „Дуваниште“. Осим у 

Нишу, пројектовао је и градио стамбене зграде у Бору, 

Димитровграду, Параћину, Призрену, Неготину. 

Такође, свој допринос дао је у пројектовању и изградњи 

многобројних пословних и привредних објеката раз-

личите намене – фабрика, института, хотела, болница, 

школа, млекара, кланица, магацина, тржних центара, 

домова културе, бензинских пумпи, паркинга. Из ши-

роког спектра пословних објеката издвајају се Нова фа-

брика дувана у Нишу (1972. године), кланица и млекара 

у Димитровграду (1985), реконструкција блокова унутар 

нишке болнице, неуропсихијатријска клиника у Топо-

ници, ЕИ „Квалитет“, ЕИ „ФРМ“ - производна хала, ОШ 

„Његош“, трговачки центар у Параћину, Клинички цен-

тар у Мостару, фабрика „Хисар“ у Прокупљу, „Житопек“ 

и „Електротехна“ у Нишу. 

Од 1991. године учествује у свим пословима у Дуванској 

индустрији Ниш на доградњи постојеће фабрике, рекон-

струкцији старе фабрике, изградњи нових објеката уну-

тар фабричког круга, пројектовању и изградњи репре-

зентативног „ДИН института“ и нове фабрике цигарета 

на површини од 60.000 м2.
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