
Тријенале архитектуре Ниш 2012

ARHITEKTARAAA



АРХИТЕКТ 39  40

Број 39- 40, април 2013. година XIV

оснивач и издавач 
 ДРУШТВО АРХИТЕКАТА НИША
Генерала Милојка Лешјанина 52, Ниш, тел. 018/520-608
e-mail: drustvoarhitekata@yahoo.com
 ISSN 1451-3080

главни уредник 
 арх. Зоран Чемерикић

редакција 
 др арх. Хранислав Анђелковић
 др арх. Александар Кековић
 арх. Зоран Чемерикић
 арх. Иван Тошић
 арх. Александра Миљковић

лого „Архитект“
 арх. Миодраг Медар

дизајн и припрема
 Марија и Драган Видановић

сарадници у овом броју:
Проф. Дарко Марушић, Владимир Митровић,
Јелена Илић, Татјана Антић, Горан Радосављевић,
Елена Васић Петровић, ТИМ 8, Саша Клопановић, 
Светлана Фоменко, Пројектантски тим НТП,
Александар Радовић, Слободан Малдини.

издавачки савет 
 арх. Миодраг Медар, председник ДАН -а
 арх. Бранимир Ћирић, потпредседник ДАН -а
 арх. Миомир Живковић
 арх. Сима Гушић
 арх. Зоран Чемерикић
 арх. Александар Кековић
 арх. Милена Мишић

насловна страна:
 Пројекат за Научно-технолошки парк у Нишу
 

штампа
 Overprint - Ниш

тираж: 500

Редакција задржава право да, у договору са аутором,
изврши извесна скраћења текста и одреди коначни избор 

фотографија

ГЛ
А

С
Н

И
К

 Д
Р

У
Ш

Т
В

А
 А

Р
Х

И
Т

Е
К

А
Т

А
 Н

И
Ш

А
ИМПРЕСУМ, САДРЖАЈ

Herald of the Society of Architects of Nis

САДРЖАЈ:
2 ИМПРЕСУМ, САДРЖАЈ
3 УВОДНИК
4 ТЕМА БРОЈА
4 Архитектура на сцени тријенала

13 САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА
13 21. Међународни салон урбанизма

14 Изложба „Заобилазне стратегије“ 

16 ГАЛЕРИЈА ДАН
16 Изложба „50 објеката архитектуре Ниша 1970 – 1990.“

18 Изложбе и предавања у оквиру Тријенала архитектуре

20 ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ
20 Радови на управној згради Народног музеја у Нишу

24 Ранохришћанско наслеђе Ниша у години јубилеја

28 АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ
28 Пројекат - модел „Овча 2011/12“ 

31 Заха Хадид у Београду

34 Годишња скупштина СИТС

35 АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА
35 Прицкерова награда за 2012. гoдину

38 Конкурс за Boka artist residence у Боки Которској

41 РАЗГОВОР С ПОВОДОМ
41 Арх. Саша Буђевац

45 ИСТОРИОГРАФИЈА
45 Стваралаштво арх. Јулијана Љ. Дјупона (2)

48 Константинова базилика у Триру (Храм Спаситеља)

51 АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕМЕ
51 Ал Бахар куле у Абу Дабију

53 ПУТОПИСИ ПРИКАЗИ
53 Наши архитекти у свету 

56 СА ФАКУЛТЕТА
56 Нове генерације архитеката

57 Научно – технолошки парк у Нишу

60 КЊИГЕ И ЧАСОПИСИ
60 Пројекти и архитектура инг. А. И. Медведева

62 Геометријске површи у архитектури

63 Лексикон архитектуре и уметничког занатства

67 IN MEMORIAM
67 Арх. Божидар Петровић (1922 - 2012)



3

АПРИЛ 2013, БР. 39  40, ГОДИНА XIV

УВОДНИК

Поштовани читаоци,

Традиционално, тема овог броја су Дани ар-
хитектуре Ниша 2012. одн. Тријенале архитек-
туре, одржано у галерији „Србија“ на почетку 
ове наше најзначајније манифестације, октобра 
прошле године. Цитираћемо речи нашег уваже-
ног госта и једног од два стална члана Жирија, 
проф. Дарка Марушића:
„...Време наредног - шестог Тријенала, почело је 
да откуцава... Тријенале је уствари један от–
ворени, континуални процес. Трогодишњи пе-
риод између две манифестације је време ства-
рања нове архитектуре која ће се појавити 
на наредној манифестацији. Резултати про-
теклог, петог Тријенала дају основа за уверење 
да ће се управо у овом међувремену до шестог 
Тријенала наставити позитивни квалита-
тивни узлет свеукупне архитектуре, пројека-
та, реализација, писане речи...“
Његов опширан коментар о атмосфери, награ-
дама, учесницима и општим аспектима актуел-
ног момента у архитектури, показаној у презен-
тованим радовима, можете прочитати на првим 
страницама. Програм, награђени радови и об-
разложење Жирија такође су ту, да и сами дате 
свој суд. У прегледу осталих дешавања на Да-
нима архитектуре су пратеће изложбе и преда-
вања. Редовне гостујуће изложбе добили смо од 
колега из Београда (БИНА) и Скопља (БИМАС), 
а у серији „50 објеката архитектуре Ниша“ овог 
пута је био представљен трећи део који се одно-
си на период од 1970. до 1990. године. Завршни, 
четврти део видећете на овогодишњој „Ноћи 
музеја“ у мају ове године у Галерији ДАН, када 
ће јавности бити промовисана значајна актив-
ност Управног одбора Друштва архитеката – 
припрема издавања „Архитектонског водича 
Ниша“ који ће обухватити избор од 100 објеката 
који карактеришу наш град у периоду од краја 
XIX до почетка XXI века. 
У овој години, када се слави јубилеј прогла-

шења Миланског едикта, у овом и следећем 
броју „Архитекта“ објавићемо неколико тек-
стова везаних за тему касноантичке и рано-
хришћанске архитектуре и објекте и локације 
који управо представљају Ниш као град са бо-
гатим наслеђем из тог периода историје. У ре-
довним рубрикама информисаћете се о актуел-
ностима у граду, Србији и свету, а завршавамо 
приказ пројекта „Овча“ и текст о руском перио-
ду живота и рада једног од значајнијих нишких 
архитеката предратног периода – Јулијану Љ. 
Дјупону.
Разговор с поводом овог пута смо водили са 
арх. Сашом Буђевцем, лауреатом прошлого-
дишњег конкурса за реконструкцију Дома 
војске у Нишу, као и носиоцем многих других 
награда на архитектонским смотрама у Нишу и 
Београду, архитектом који припада средњој ге-
нерацији а иза себе већ има велики број изве-
дених објеката. Рад још једног нашег колеге који 
такође има дуг пројектантски стаж у Нишу али 
исто толико и у Русији, арх. Милета Пауновића, 
представљен је у рубрици „Прикази“. Уопште, у 
тој земљи са којом сада појачавамо политичке 
и економске везе, дуги низ година ради велики 
број наших архитеката и грађевинара, а тај рад 
није довољно познат.

На крају ћемо поменути пројекат који је на на-
словној страни овог броја: то је Научно-техно-
лошки парк у Нишу, ауторског тима са нишког 
Грађевинско - архитектонског факултета. На 
ово годи шњем Тријеналу рад је добио награду у 
категорији пројеката. Редакција „Архитекта“ ће 
убудуће настојати да чешће објављује прилоге 
који се односе на рад ове наше високошколске 
институције која је едуковала велики број мла-
дих архитеката и чији је квалитетан рад еви-
дентан.

Главни уредник
aрх. Зоран Чемерикић
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ТЕМА БРОЈА

Пето нишко Тријенале архитектуре одржано је у октобру 2012. године. Ова угледна манифестација Друштва 

архитеката Ниша наставља ход кроз време. Тријенале је ушло у своју другу деценију. Запажамо да се дванаеста 

година Тријенала симболично временски поклапа са календарском двехиљадедванаестом. Ево још једног при-

мера за неразрешену, вечиту дилему филозофа: да ли се коинциденције и случајности догађају насумице или су 

предодређене ... 

Проф. Дарко Марушић, арх.

АРХИТЕКТУРА НА СЦЕНИ ТРИЈЕНАЛА

Када смо већ ушли у ту игру са бројкама, да би осети-

ли тај дванаестогодишњи период у коме траје Тријенале, 

ево још нечега на ту тему. Ако за тренутак оживимо је-

дан појам који је временом изопштен из говорног језика, 

то би било ј е д н о  т у ц е  г о д и н а . За дванаест годи-

на, на факултету стасају две нове генерације архитеката. 

„Обрну“ се три глобална олимпијска циклуса.

Архитектура на Тријеналу догађа се у репрезентативном 

излагачком простору Галерије „Србија“ у самом центру 

града. У приобаљу је реке Нишаве, у склопу кућа у улици 

која вас, неколико десетина корака даље, преводи преко 

моста на реци из савременог Ниша у древни свет ниш-

ке тврђаве. Пред мостом уочавате недавно постављени 

белег са ликом цара Константина. Језиком савремене 

естетике белег најављује догађај глобалног значаја - две-

хиљадетринаесту годину, хиљадуседамстоту годину 

хришћанства. Но, вратимо се петом Тријеналу. Почиње-

мо од краја, од његовог завршног чина, свечаног отва-

рања изложбе пристиглих радова, саопштавању награда 

и признања за архитектонска остварења у пет категорија 

и уручивању награда добитницима. 

Светлости тријенала 2012-те, упаљене трећег октобра 

увече, осветлиле су изложене експонате - радове архи-

теката и студената архитектуре који су настали у перио-

ду између 2009. и 2012. године. Тријенале, метафорички 

речено, као да је пригрлило архитектуру. Показује је са 

поносом. И слави је. Изазива емоције, посебно младих 

учесника и посетилаца. Другим речима, Тријенале је 

више од једне архитектонске изложбе, то је светковина 

архитектуре.

Традиција је да се Тријеналом отварају и „Дани архитек-

туре“. Та годишња, једномесечна манифестација ДАН-а 

обилује низом разноврсних и квалитетних програмских 

садржаја као што су тематске изложбе, предавања и раз-

говори на „Округлом столу“ о актуелним архитектон-

ско-урбанистичким темама. Оно што Друштво архите-

ката Ниша издваја и чини посебним у мрежи градских 

Друштава архитеката у Републици је, сем чињенице да 

је једино Друштво које има своју кућу, да редовно издаје 

часопис „Архитект“ и континуално делује на популари-

Председник ДАН арх. Миодраг Медар на отварању Тријенала Добитници Велике награде Тријенала – А. Милојковић и 

М.Николић са градоначелником
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зацији струке, то је и статус уваженог чиниоца у кул-

турном животу града на Нишави. То је било видљиво 

управо у вечери отварања Тријенала. У свечаној атмос-

фери испуњеног пространог амбијента галерије „Србија“ 

пригодне поздравне речи и честитке ДАН-у упутили су 

Градоначелник града Ниша, Председник Скупштине 

Инжењерске коморе Србије, Декан Грађевинско-архи-

тектонског факултета у Нишу и представник Удружења 

архитеката Србије.

Поглед на изложбену поставку архитектонских радо-

ва на Тријеналу оставља импресиван и упечатљив ути-

сак. Поставка изложбе максимално користи предности 

простора Галерије. Тако са позиције улазног простора 

ви обухватате и сагледавате, једним погледом, целину 

унутрашњег волумена - празнину ентеријера омеђену 

и дефинисану зидним површинама са систематично и 

композиционо ритмично распоређеним експонатима. 

Утисак је да сте „у изложби“, а не „на изложби“.

Као и на претходним Тријеналима, приспели радови 

су структуирани у пет категорија; (1) Архитектонски 

пројекти - реализације - 18 радова, (2) Архитектонски 

пројекти - 37 радова, (3) Ентеријери - реализације - 18 

радова, (4) Публикације и публицистика - 5 књига и (5) 

Студентски пројекти - 37 радова.

Сумарно гледано, продукцију од укупно 110 радова у пет 

категорија, насталих у трогодишњем периоду између два 

тријенала, можемо оценити задовољавајућом. У питању 

је, пре свега, ово време у коме се догађа архитектура. 

Или, као што позната сентенца говори да је управо ар-

хитектура верно огледало времена у коме настаје, и как-

во је ово наше време у том светлу. Живимо и радимо у 

условима транзицијског друштва, економије и тржишта 

што се, у принципу, посебно неповољно одражава на 

свеукупну културу чији је неодвојиви део и архитекту-

ра. Међутим, запажа се један парадокс. У погледу квали-

тета радова свако Тријенале, па и ово, пето по реду, на-

прави корак даље у односу на претходне. Може се наиме 

констатовати да у назначеним околностима резултати 

нишких Тријенала охрабрују и пружају наду. Пет вред-

них књига, као пример, из продукције овог Тријенала, то 

најуверљивије потврђују. Јер књиге трају дуже од кућа. 

Безвремене су. Њих пет баштине историју архитектуре 

Ниша за нека будућа времена. Забележимо да је награ-

да у категорији „Публикације и публицистика из обла-

сти архитектуре“ додељена Михаилу Медведеву, аутору 

књиге „Пројекти и архитектура инж. Александра Мед-

ведева, овлашћеног архитекте“. Признање у истој катего-

рији додељено је Зорану Чемерикићу, аутору књиге „Сав-

ремена архитектура Ниша 1946-1966“.

Попут књига и новоизграђене куће започињу свој само-

стални живот у стварности, у реалном свету.  Коначни 

суд и оцену даје јавност и живот. У томе је битна разли-

Добитници награда и признања
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ка у односу на пројекте објеката. Пројекти, односно тзв. 

"папирната архитектура" су замисао, идеја о објекту, не-

материјална творевина што не потцењује, већ напротив, 

истиче њихов значај. Коначна оцена сваког пројекта са-

држана је у оцени реализованог објекта који је по њему 

и реализован. 

Претходно речено је нека врста најаве кратког осврта 

на реализације приказане на Тријеналу. Гледано из угла 

статистике, од 18 реализација само два објекта су реа-

лизована ван Ниша, с тим што су и њих  пројектовали 

нишки архитекти. То су објекат Културног центра у Па-

раћину аутора Милоша Гушића и Симе Гушића (са гру-

пом аутора) и Кућа у природи на Завојском језеру, аутора 

Бранимира Ћирића. Ови подаци отварају питање; шта 

се догађа са архитектуром и архитектима у другим гра-

довима у региону које „покрива“ нишко Тријенале?

Стилске одреднице приказаних реализованих проје-

ката и пројеката архитеката и студената архитектуре 

засноване су, у великој мери, на идејама које је глобал-

но афирмисао данас доминантан стилски тренд Нео-

модерне. Када се са овог, стилског аспекта посматра 

дванаестогодишњи период трајања ове тријеналне ма-

нифестације уочава се процес „тихог“ еволутивног на-

пуштања идеја покрета Постмодерне везаних за трет-

ман завршног фасадног слоја архитектуре кућа са нара-

тивно употребљеним историјским цитатима. Као што је 

изворна Модерна, у првим деценијама претходног века, 

ослобађала волумен објекта од наслага историјских сти-

лова, тако и Неомодерна своди волуметрију објеката на 

примарне геометријске облике. Тежиште у пројектовању 

помера се на ликовни израз фасадног плана уз примену 

и експериментисање са новим материјалима. Уопштено 

речено, у питању је трагање за новом естетиком приме-

реном сензибилитету човека електронског доба и култу-

ре. Битно је напоменути да овај духовно-културолошки 

контекст времена отвара велике креативне просторе и 

могућности за исказивање ауторског персоналитета ар-

хитеката, посебно младих генерација које су одшколо-

ване или се данас школују. И управо у домену естетике 

данас се могу уочити посебности неомодернистичког 

третмана фасадног плана у односу на модернистич-

ки третман. Истраживање се концентрише на ликов-

ну композицију елемената фасадне равни, углавном на 

ритмично покренуту диспозицију прозорских отвора и 

дискретно изражену пластику. Модернистички третман 

исте теме је „тврђи“, ограничен је њеном доктрином са 

пет познатих Ле Корбизијеових правила о конститутив-

ним чиниоцима архитектуре објеката.

Не улазећи у подручје валоризације дела на Тријена-

лу, што је Жири и урадио доделом награда и признања, 

покушаћемо да према претходно изнетим ставовима о 

овом, актуелном тренутку архитектуре, издвојимо ка-

рактеристичне радове израженог персоналног иденти-

тета а заједничког неомодернистичког именитеља. У 

укупној структури продукције реализованих пројеката 

могу се идентификовати три струје, односно групе радо-

ва.

Представници групе, насловљене као Д е к о м п о з и -

ц и ј а  ф а с а д н е  р а в н и  могли би бити Gerardo 

Sanella, Саша Буђевац и Миљана Игњатовић са објектом 

FORUM shopping centar и Бранислава Стоиљковић са 

Породичном кућом. Основна карактеристика архитек-

туре ове групе огледа се у контролисаној дисхармонији 

распореда прозора на фасади. Традиционални ред по-

нављања, по принципу „прозор изнад прозора“, по ета-

жама објеката напушта се и декомпонује у нове ритмич-

не композиционе шеме које асоцирају на дигиталне „бар 

кодове“ и „чипове“. Одликује их и фино волуметријско 

моделовање.

У другој групи којој дајемо назив Р е п р е з е н т н а  н е -

о м о д е р н а  су објекти који садрже суштинске стил-

ске одлике овог актуелног правца, минималистички 

третман појавности архитектуре објеката у простору, 

Градоначелник Ниша др. Зоран Перишић са Жиријем и гостима
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артистичку вештину компоновања фасадних елемена-

та и сугестиван ликовни сензибилитет. Као изразите 

представнике ове групе можемо издвојити Garage Group 

Architects - аутори др. Александар Милојковић и Мар-

ко Николић са објектом Анекса Медицинског факулте-

та Универзитета у Нишу и Архитектонски атеље АМ - 

ауто ри др Александар Кековић, Марјан Петровић и Сла-

виша Кондић са објектом Клинике АУДИО БМ.

Архитекти, аутори објекта Анекса Медицинског факул-

тета су лауреати Велике награде Тријенала архитектуре, 

Ниш 2012. Уз подсећање да су исти аутори завредели за 

овај објекат и престижну награду Удружења архитеката 

Србије за најбоље архитектонско остварење у Србији, 

у 2010.-ој години, можемо са посебним задовољством 

закључити да је архитектура настала у Нишу у проте-

кле три године учинила озбиљан квалитативни продор 

на републичкој архитектонској сцени. Парадигматична, 

неомодернистичка архитектура објекта Клинике АУДИ 

БМ донела је ауторима овог остварења Признање Трије-

нала у категорији Архитектонски пројекти - реализа-

ције.

Б о ј а  у  а р х и т е к т у р и  о б ј е к т а  је трећа група 

радова у којој срећемо и запажамо боју као битан изра-

жајни мотив у обликовању објекта. Боја се јавља у две 

улоге. Прва је у функцији поенте у ликовној компози-

цији фасадног плана а друга у акцентовању појединих 

облика у волуметрији објеката. Боја оснажује архитек-

тонско уметнички идентитет дела што представља јед-

ну од битних одлика Неомодерне. Представник радова у 

којима боја има улогу поенте је ауторски тим архитеката 

Милене Антић, Виолете Јовановић и Иване Аранђело-

вић са објектом Хладњаче „Ловопромет“. Колористич-

ка „мондријановски" интерпретирана поента, садржана 

је у порталу објекта. Поенту подржава и истиче фина 

нијанса топле сиве боје. Акцентирање доминантног об-

лика бојом, у хијерархији волуметријског склопа објек-

та, успешно демонстрирају мр. Миомир Васов и Ивана 

Аранђеловић на примеру Реконструкције и доградње 

пословног објекта „Prity YU“.

Осека реализованих ентеријера једна је од карактери-

стика петог Тријенала. У односу на претходне манифе-

стације пријављено је знатно мање радова. Реализова-

ни ентеријери су први пут изгубили бројчану предност 

у односу на реализоване објекте - тринаест ентеријера 

наспрам осамнаест реализованих објеката. Да ли је у 

питању „тржишна“ подмиреност потреба за новим енте-

ријерима или је у питању владајућа криза инвестиција и 

у овој области деловања архитеката, тек одговори на ова 

питања су изван домена овог писаног прилога.

За квалитет презентираних радова може се изрећи ви-

сока оцена. Естетика неомодерног времена са отварањем 

нових простора креативности и примена нових мате-

ријала дошли су у архитектонској области пројектовања 

ентеријерних простора до пуног изражаја. Жири је на-

граду у овој категорији доделио архитектима Ђорђу Ки-

тићу и Душану Николићу за ентеријер кафеа „Бла - бла“ у 

Казанџијском сокачету. Признања су додељена архитек-

тима Сими Гушићу и Мирку Гушићу за Реконструкцију 

изложбене сале нове поставке Народног музеја у Ле-

сковцу и архитектима Александру Милојковићу и Мар-

ку Николићу за ентеријер стана породице Ристић.

Пројекти архитеката и студената су по традицији 

Тријенала присутни у доминантном броју - више од три-

десет радова у свакој категорији. Погледајмо теме идеј-

них пројеката из праксе и теме студентских пројеката. У 

пројектима из праксе приближно трећину пројектних 

тема чине вишепородични и породични објекти стано-

вања. Следе конкурсни пројекти са републичких кон-

курса, пројекти реконструкција и пројекти са темама из 

области туризма.

У категорији студентских радова, у којој идентификује-

мо двадесетак различитих објеката по намени, преов-

лађују пројектни програми јавних објеката. Међу њима 

је, на пример, седам објеката из области културе. За-

нимљиво је да исти број студентских пројеката обрађује 

тему вишепородичног становања. Чему ова „блиц“ упо-

редна анализа података о пројектима архитеката из 

праксе са пројектима студената са факултета? Намера је 

на указивању, односно препознавању још једне квали-

тативне димензије Тријенала. Тријенале је наиме, осим 

његове основне функције - прегледног приказа архитек-

туре настале у трогодишњем периоду, и својеврсна „база 

података“ и „снимак постојећег стања“. Другим речима, 

захвална је подлога за анализу и преиспитивање рела-

ције „потребе праксе - факултетски програми“ што је 

илустровано изнетим примером.

У валоризацији радова Жири је имао незахвалну улогу 

да из низа квалитетних и тематски разноликих проје-

ката у категорији пројеката архитеката и категорији сту-

дентских радова издвоји радове за награде и признања. 

Забележимо да су признања добили студенти Милан 

Брзаковић за пројекат Пословно-стамбеног комплек-

са „Кеј“ и Војислав Николић за пројекат Галерије музеја 

савремене уметности у Нишу.

Награду у овој категорији завределе су студенткиње 

Бојана Анђелковић и Ивана Величковић за пројекат Му-

зеја савремене уметности у Буенос Аиресу који је према 

оцени Жирија, цитирамо, „уобличен савременим, ви-

шезначним језиком естетике дигиталног доба...“

Радови у категорији „Архитектонски пројекти“ доследно 

и у великој мери, одсликавају трендове и идеје са гло-

балног плана кретања архитектонске мисли. Признања 

у овој категорији су додељена Саши Буђевцу, Миљани 

Игњатовић и Андреји Буђевцу за пројекат Конгресног 

центра у Нишу затим, Бранислави Стоиљковић за проје-

кат Породичне куће у Нишу као и Ђорђу Китићу и Ду-

шану Николићу за пројекат Апартманског насеља „HEC 

Montenegro“ у Милочеру, Црна Гора. Ценећи висок ква-

литет програмско-функционалног и обликованог ре-

шења комплексног пројекта Научно-технолошког парка 

у Нишу, Жири Тријенала је Награду у категорији „Архи-

тектонски пројекти“ доделио ауторском тиму у саставу: 

проф. П. Митковић, С. Кондић, М. Танић, И. Костић, М. 

Васов и професорке Љ. Василевска и В. Богдановић.

Време наредног - шестог Тријенала, почело је да отку-

цава... Тријенале је уствари један отворени, континуал-

ни процес. Трогодишњи период између две манифеста-

ције је време стварања нове архитектуре која ће се поја-

вити на наредној манифестацији. Резултати протеклог, 

петог Тријенала дају основа за уверење да ће се управо 

у овом међувремену до шестог Тријенала наставити по-

зитивни квалитативни узлет свеукупне архитектуре, 

пројеката, реализација, писане речи...
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ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША 2012
ОКТОБАР - МЕСЕЦ АРХИТЕКТУРЕ

03.10.- 27.10. 2012.

ПРОГРАМ

03.10. ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ – НИШ 2009 – 2012.
 Галерија „СРБИЈА“
  • 18:00 Окупљање

  • 18:30 Генерални спонзор

  • 19:00 Најава програма

  • 19:05 Музичка нумера 

  • 19:10 Поздравне речи

  • 19:20 Музичка нумера

  • 19:30 Додела Признања и Награда – Жири: арх. Миодраг Медар

  Проф. Дарко Марушић и мр арх. Лазар Кузманов

  • 20:00 Отварање

09.10. Изложба „Бијенале македонске архитектуре БИМАС 2010 - 2012.“
 Галерија ДАН
  • 18:00 Окупљање

  • 18:30 Спонзор

  • 19:00 Најава програма

  • 19:05 Приказ БИМАС-а

  • 19:30 Отварање

  • 19:35 Предавање: Архитектура Лондона – арх. Зоран Чемерикић

16.10. Изложба „50 објеката архитектуре Ниша 1970.-1990.“
 Галерија ДАН
  • 18:00 Окупљање

  • 18:30 Спонзор

  • 19:00 Најава програма

  • 19:05 Отварање

  • 19:20 Предавање и промоција монографије „Пројекти и архитектура
  инг. Александра И. Медведева...“ – мр. арх. Михајло Медведев

23.10. Изложбе БИНА
  „Струковне награде у Србији 2011.“
  „Конкурси Удружења архитеката Србије 2011.“
  „Архитектонске разгледнице из Света“ 

 Галерија ДАН
  • 18:00 Окупљање

  • 18:30 Спонзор

  • 19:00 Најава програма

  • 19:05 Приказ БИНЕ – арх. Ружица Сарић, арх. Јелена Војводић,

  проф. Дарко Марушић

  • 19:30 Отварање

  • 19:35 Предавање: Архитектура Шпаније – арх. Миомир Живковић
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Жири „Тријенала архитектуре Ниш 2012“ у саставу: 

1. Арх. Миодраг Медар, председник, из Ниша

2. Проф. др. Дарко Марушић, члан, из Београда

3. Мр. Лазар Кузманов, члан, из Новог Сада

доделио је следеће Награде и Признања по категорија-

ма:

У категорији Студентски радови у конкуренцији је било 

37 радова.

• За контекстуално примерен и афирмативан приступ 

актуелној теми архитектуре нишког приобаља, који је 

поткрепљен и аргументован квалитетним пројектом 

Пословно-стамбеног комплекса Кеј, Признање је до-

био студент Милан Брзаковић.

• Минималистички сведеним архитектонским јези-

ком исказана и уобличена форма елитног објекта култу-

ре, са снажном визуелном поруком, донела је, за проје-

кат Галерије музеја савремене  уметности у Нишу, 
Признање студенту Војиславу Николићу.

• По намени сродан објекат, далеко изван нашег окру-

жења, уобличен савременим вишезначним језиком есте-

тике дигиталног доба, завредео је, по оцени жирија, На-
граду Тријенала студенткињама Бојани Анђелковић 
и Ивани Величковић, за пројекат Музеја савремене 
уметности у Буенос Аиресу.

У категорији Публикације и публицистика у конкурен-

цији је било 5 радова.

• За изузетно вредан историографски, креативно ана-

литички прилог развоју архитектуре Ниша, жири је за 

књигу „Савремена архитектура Ниша 1946-1966.“ до-

делио Признање Зорану Чемерикићу.

• За књигу под насловом „Пројекти и архитектура 
инг. Александра Медведева, овлашћеног архитекте“, 

која својом документаристичком снагом надокнађује и 

испуњава дуг према неспорно значајној личности српске 

архитектуре у целини, Награда се додељује аутору Ми-
хајлу Медведеву.

У категорији Ентеријери-реализације у конкуренцији 

је било 13 радова.

• За остварен простор чистих линија и сведених енте-

ријерских форми, уз квалитетан занатски завршни пе-

чат, Признање за Стан породице Ристић, добијају ауто-

ри Александар Милојковић и Марко Николић.

• За квалитетну реконструкцију постојећег музејског 

простора и за уградњу нових амбијенталних вредности 

за излагање поставки музеја, Признање за Реконструк-
цију изложбене сале нове поставке Народног музеја 
у Лесковцу добијају аутори Сима Гушић и Мирко Гу-
шић.

• У постојећем историјском амбијенту Казанџијског 

сокачета, остварен је ентеријер савременог изгледа са 

пажљиво дизајнираним подним и зидним облогама и 

мобилијаром. За тако високо естетизован простор ка-
феа „Бла-бла“ Награду добијају аутори Ђорђе Китић и 
Душан Николић. 

У категорији Архитектонски пројекти у конкуренцији 

је било 37 радова. 

• Због савесног и успешног приступа очувању по-

стојећег објекта приликом вештог инкорпорирања но-

вих садржаја, Признање за Конгресни центар у Нишу, 
добијају аутори Саша Буђевац, Миљана Игњатовић и 
Андреја Буђевац.

• Због модерног приступа и притом остварене топли-

не примерене садржају, Признање за Породичну кућу у 
Нишу, добија ауторка Бранислава Стоиљковић.

•  Због смелости у истраживању форме и исказане еле-

ганције, Признање за Апартманско насеље ХЕК Мон-
тенегро, добијају аутори Ђорђе Китић и Душан Нико-
лић.

• Због ванредног приступа решавању комплексног 

садржаја и оствареног дизајна, Награду у категорији 

Пројеката за Научно-технолошки парк у Нишу, до-

бијају аутори професор Петар Митковић, Славиша 
Кондић, Милан Танић, Иван Костић, Миомир Васов, 
професорка Љиљана Василевска и професорка Вели-
борка Богдановић. 

У категорији Архитектонски пројекти-реализације у 

конкуренцији је било 18 радова.

• За одмерену интерполацију пословног објекта у по-

стојећем градском уличном низу, кроз сведен обликовни 

фасадни фронт, Признање за Клинику „Аудио БМ“ до-

бијају аутори Александар Кековић, Марјан Петровић 
и Славиша Кондић.

• За поштовање затеченог природног окружења, 

очување архитектонске традиције руралног наслеђа 

и умешну уградњу нове функције у постојећи објекат, 

Признање за Кућу у природи добија аутор Бранимир 
Ћирић.

• За вешто прожимање просторних волумена у једин-

ствен архитектонски склоп, различито материјализо-

ваних и уклопљених у пословну структуру, Признање 

за Пословни центар „Фази“ добијају аутори Иван Ко-
стић, Славиша Кондић и Милан Танић.

Велика награда Тријенала архитектуре Ниш 2012.

За квалитетан начин компоновања доградње висо-

кошколског објекта, уз чист функционални склоп са до-

бром организационом шемом, као и за доследан архи-

тектонски израз,

Велику награду Тријенала
за Анекс Медицинског факултета у Нишу, добијају ау-

тори Александар Милојковић и Марко Николић

Извештај Жирија
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Анекс Медицинског факултета у Нишу

Народни музеј у Лесковцу Стан породице Ристић
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Кафе „Бла бла“ Пројекат за Конгресни центар у Нишу

Породична кућа у Нишу Апартманско насеље ХЕК Монтенегро

Пројекат за Научно-технолошки парк у Нишу
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Књига „Пројекти и 

архитектура инг. Александра 

Медведева, овлашћеног 

архитекте“

Књига

„Савремена архитектура

Ниша 1946-1966.“

Клиника „Аудио БМ“

Кућа у природи

Музеј савремене уметности у Буенос Аиресу

Галерија музеја савремене уметности у Нишу

Пословно-стамбени комплекс КејПословни центар „Фази“
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На Салону су представљена 143 рада, у категоријама:

01 ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

02 ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

03 ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

04 ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

05 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ

06 КОНКУРСИ

07 ИСТРАЖИВАЊА И СТУДИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ

 УРБАНИЗМА

08 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 КРОЗ СТУДИЈЕ И ПЛАНОВЕ

09 ПРИМЕНА ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА

10 ПУБЛИКАЦИЈЕ 

11 СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

Прва награда у категорији Просторни планови (подка-

тегорија Регионални просторни планови и просторни 

планови посебне намене) и Велика награда Салона до-

дељена је др. Саши Милијићу, д.п.п. и Перици Манојло-

вићу, д.и.саоб. за ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПО-

СЕБНЕ НАМЕНЕ МЕЂУНАРОДНОГ ВОДНОГ ПУТА 

Е-80 ДУНАВ (ПАНЕВРОПСКИ КОРИДОР VII) (2012). 

Додељене су и бројне награде и признања у свим кате-

горијама. Од нишких екипа-учесника Салона награде су 

добили: 

- Анђелка Фанингер, диа, ЈП Завод за урбанизам 

Ниш, Прва награда за просторни план општине Соко-

бања, подкатегорија Просторни планови локалне само-

управе;

- др. Александар Кековић, диа и Марјан Петровић, 

диа, Грађевинско-архитектонски факултет Универзите-

та у Нишу, Трећа награда за Ре-креативни парк на Ни-

шави, категорија Урбанистички пројекти и реализације;

- Јелена Ракоција и Марко Диманић, Аристотел Уни-

верзитет у Солуну, Архитектонски факултет, Прва на-

града за Пројекат дизајна пејзажа обале Солуна, катего-

рија Студентски радови;

- Весна Благојевић, Наташа Дикић, Јелена Ђорђе-

вић, Драгана Коцић и Марта Комшо, Грађевинско-ар-

хитектонски факултет Универзитета у Нишу, Трећа на-

града за Идејно урбанистичко решење Научно-техно-

лошког парка у Нишу, категорија Студентски радови.

Жири Салона је радио у саставу: др. Игор Марић из Бе-

ограда, председник, Драгана Стошић из Лесковца, заме-

ник председника, и чланови проф.др. Ненад Липовац из 

Загреба, Драгана Дунчић из Новог Сада и Славица Фе-

ренц из Шапца, испред Удружења урбаниста Србије.

Покровитељи Салона били су и градови Београд, Нови 

Сад, Ниш, Крагујевац, Ужице, Косовска Митровица, 

Бања Лука и Бијељина. Квалитетан каталог уредила је 

Јасна Маричевић из Београда, а дизајнирала Ивана Мо-

мић из Лесковца. 

21. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА

Приредио З. Чемерикић

Лесковац, новембар 2012. године

Насловна страна каталога „Салона“

У организацији Удружења урбаниста Србије, у Ле-

сковцу је од 8. до 15. новембра 2012. године одржан 21. 

МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА. Реализатори 

су били Удружење урбаниста Србије и ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу Лесковац, а генерални покро-

витељи Министарство грађевинарства и урбанизма, 

Министарство природних ресурса, рударства и про-

сторног планирања и Град Лесковац-ЈП Дирекција за 

урбанизам и изградњу. Донатор и један од покрови-

теља била је Инжењерска комора Србије.
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ИЗЛОЖБА „ЗАОБИЛАЗНЕ СТРАТЕГИЈЕ“ 

Приредио арх. З. Чемерикић

„...Овај избор аутора је својеврсно јединство супротно-

сти, честа појава када се ради о колективним изложба-

ма. Сваки од аутора је оригиналан у ауторском изразу, 

жељама и задацима које пред себе поставља, а спојени 

су, као у каквом класичном позоришту, јединством те-

риторије/места, времена и радње. Њихово јединство је 

и релативна генерацијска блискост, слична искуства 

активног пројектовања на поремећеном тржишту ма-

теријалних и духовних вредности, кроз посвећеност и 

истрајност, што их чини најквалитетнијим ауторима са 

ових простора који су стварали током прве деценије но-

вог миленијума...

„...Као и у случају бројних београдских архитеката (Б.

Митровић, Г.Војводић, Д.Миљковић, З.Радојчић и други) 

ови војвођански архитекти на домаћем тржишту, за које 

се све може рећи осим да је уређено, редовно и нормал-

но, повремено стварају високоестетизиране објекте поја-

чавајући традицију модерне упркос њеној функциона-

листичкој хладноћи, па и неуспеху, њеној каснијој бру-

талистичкој празнини и потоњој постмодернистичкој 

комбинации веселе функције и наглашене фикције. Ла-

коћа једноставно изведених архитектонских конструк-

ција, прозирност стаклених површина и примена нове 

технологије, некада готово бестежинска у својој појав-

ности, дају објектима нови, до сада невиђени квалитет и 

виши естетски смисао...“

„...Ову изложбу никако не треба схватити као комплетан 

преглед архитектонског стваралаштва у Војводини то-

ком прве деценије XXI века, иако би изабрани архитекти 

– АРХИТЕКТУРА У 

ВОЈВОДИНИ НА ПОЧЕТКУ 

XXI ВЕКА 

У Музеју савремене уметности Војводине у Новом 

Саду, од 20. новембра до 28. децембра 2012.г. одржана 

је изложба о архитектури у Војводини на почетку XXI 

века. Директор Музеја и кустос изложбе, историчар 

уметности Владимир Митровић, и раније је био гост 

Друштва архитеката Ниша. Доносимо извод из њего-

вог обимног уводног текста за каталог изложбе:

Милан Ковачевић,

Стамбено-пословни објекат у Новом Саду, 2010.

Насловна страна каталога



15

АПРИЛ 2013, БР. 39  40, ГОДИНА XIV САЛОНИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА

и њихови бирои свакако чинили највећи део тог подух-

вата. Да би се направио исцрпни приказ прве деценије 

новог миленијума недостају бројни појединачни објек-

ти домаћих аутора, али и архитеката који повремено 

пројектују на територији Војводине. Основа за изложбу 

били су аутохтони аутори чија је архитектонска каријера  

у највећој мери везана за Војводину...“

На изложби су били представљени следећи аутори: Ду-

бравка Ђукановић, Милан Ковачевић, Лазар Кузманов, 

Драган Маринчић и Александра Маринчић, Иља Мики-

тишин, Душан Миладиновић, Леонид Нешић, Алексан-

дар Рацков, Немања Радусиновић, Вилмош Тот и Золтан 

Валкаи.

Лазар Кузманов,

Пословно-тржни објекат у Новом Саду, 2002., пројекат

Лазар Кузманов,

Стамбени објекат у Новом Саду (са М.Цвјетић), 2011.

Д. Маринчић и А. Маринчић,

Кућа Фирањи у Поповици, 2010., пројекат

Иља Микитишин, Стамбена зграда у Београду, 2010.

Вилмош Тот,

Документациони центар војвођанских Мађара у Сенти, 2003.

Александар Рацков, Вила на Тиси, 2007.
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ИЗЛОЖБА

„50 ОБЈЕКАТА АРХИТЕКТУРЕ НИША 

1970  1990.“

Арх. Јелена Илић, арх. Татјана Антић

Представљање 50 најрепрезентативнијих објеката из 

периода '70-'90. година прошлог века, по избору архи-

теката чланова Друштва, изазвало је пажњу стручне и 

шире јавности. За овај период може се рећи да је један 

од најпродуктивнијих у дугој историји Ниша, јер се од-

ликује масовном станоградњом. Ширење граница града 

ка периферији омогућено је изградњом читавих блоко-

ва стамбених зграда, као што су они у насељима Дува-

ниште, Дурлан и на Булевару Лењина, данашњем Булева-

ру Немањића. Такође, велики број јавних објеката, које 

и данас познајемо и користимо у истом или делимично 

измењеном облику, настао је управо у овом периоду. 

Међу њима треба поменути Спортску халу и комплекс 

Спортског центра „Чаир“, зграде главне аутобуске и же-

лезничке станице, зграду аеродрома, Позориште лутака, 

Дом здравља, као и већи број дечијих вртића, школа, фа-

култета, студентских домова, пошта. Важно је поменути 

да су Хала „Чаир“, купалишно-рекреативни комплекс 

„Чаир“ и Институт „Радон“ у Нишкој Бањи награђени 

Октобарском наградом града Ниша.

Архитектуру овог динамичног периода у развоју Ниша 

карактеришу функционалност и тежње ка достизању 

светских трендова у градњи. Волуметрија се заснива на 

односу пуног и празног, а доминантни материјал је ар-

мирани бетон, чија се употреба креће од скелетног кон-

струкцијског система до обраде фасада натур-бетоном, 

што је одлика Брутализма. У каснијој обради фасада у 

употреби је опека, док дрвену конструкцију прозорских 

отвора замењују алуминијски профили који су се про-

изводили у нишком гиганту „Нисалу“. Равни кровови, 

поготово код стамбених објеката, још једна су од карак-

теристика овог периода. Нажалост, данас је већина ових 

објеката надграђена, углавном неуспешно. На крају овог 

временског периода појављују се и први примери Пост-

модернистичке архитектуре која је у свету већ прева-

зиђена, а карактеристична је за 90-те године 20. века у 

Нишу. Како је у употреби материјала карактеристично 

да се понављају исти, тада велики произвођачи из на-

шег града, тако се понављају и називи архитектонских 

бироа, чији су архитекти добијали пројектовање чита-

вих градских блокова (нпр. стамбени блокови на Булева-

ру Немањића и зграде на Тргу Радничких савета, данас 

Тргу Патријарха Павла). Из тог разлога је на појединим 

групама сродних суседних објеката уочљив сличан при-

ступ решавању фасада, као и употреба истих материја-

ла, а неретко и потпуно истоветан изглед објеката. Неки 

од најпродуктивнијих архитеката тог доба су Предраг 

Јанић, Љупка Ковачевић, Александар Буђевац, Иван Ки-

тановић, Предраг Катанић, Душан Илић, Бора Спасић и 

други, а „Грађевинарпројект“ се истиче продуктивношћу 

у овом градитељском периоду. 

Према коментарима стручне јавности, презентација и 

приказ објеката на фотографијама су уједначени и ко-

ректни, што омогућава потпуно сагледавање архитек-

тонских карактеристика. Оно што је наглашено као 

недостатак је приказ објеката у њиховом садашњем 

стању, које је нарушено у односу на првобитно стање и 

то углавном нестручним интервенцијама у надградњи. 

Ипак, генерални утисак, који су истакли архитекти чији 

су објекти приказани на овој изложби, је позитиван и 

њихови коментари теже ка афирмацији иницијативе да 

се архитектура Ниша са становишта струке приближи 

и широј јавности. Изложба „50 објеката архитектуре 

Изложба „50 ОБЈЕКАТА АРХИТЕКТУРЕ НИША 1970 – 1990.“ је трећи по реду догађај одржан у оквиру ма-

нифестације ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША 2012. год., а у продукцији Друштва архитеката Ниша. Промоција 

монографије „Александар И. Медведев, овл.архитекта“ која је одржана након отварања изложбе, обогатила је 

културну понуду Галерије ДАН-а тог уторка, 16. октобра 2012.

ГАЛЕРИЈА ДАН

1970
1990
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Ниша 1970-1990.“ је, подсетимо, приказала трећи низ 

од 50 објеката, од укупно 200 одабраних, који сведоче о 

градитељству Ниша од периода ослобођења од Турака 

па до данашњих дана. Наравно, један од циљева излож-

бе је да код грађана пробуди свест о архитектонском и 

културно-историјском значају објеката које свакодневно 

користимо, како би и сами утицали на њихово очување 

и спречили њихову девастацију. Ретуширање фотогра-

фија, ради уклањања графита и натписа који нарушавају 

изглед објеката, био је један од изазова који се нашао 

пред ауторским тимом приликом припремања ове из-

ложбе, а то нам директно указује на који начин се одно-

симо према градитељском наслеђу нашег града. Стога 

треба поменути дизајнере плаката ове изложбе, у циљу 

захвалности за репрезентативан приказ објеката: Та-

тјана Антић, Срђан Сакан, Стефан Живковић и Алек-

сандар Вукојевић, који је фотографисао објекте. На челу 

ауторског тима је, испред Друштва архитеката Ниша, 

др. Александар Кековић. Из свега што је наведено о из-

ложби, можемо закључити и зашто је на њеном отварању 

Галерија ДАН-а била препуна, а и да су циљеви њеног 

приказивања широј јавности испуњени.
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ИЗЛОЖБЕ И ПРЕДАВАЊА У ОКВИРУ 

ТРИЈЕНАЛА АРХИТЕКТУРЕ

Уредник

По програму Тријенала архитектуре Ниш 2012. и по ви-

шегодишњој традицији, у Галерији Друштва архитека-

та Ниша постављено је неколико изложби, а приликом 

њиховог отварања одржана су нова предавања из серије 

„Градови света“, као и једна промоција.

О изложби „50 објеката архитектуре Ниша 1970-1990.“  

можете да прочитате у посебном тексту у овом броју. По-

сле отварања 16.октобра, промоцију своје монографије  

„Пројекти и архитектура инг. Александра И. Медведе-

ва...“ одржао је мр.арх. Михаило А. Медведев.

Овде ћемо навести и остале изложбе и предавања. Асо-

цијација архитеката Македоније (ААМ) уступила је 

своју поставку Бијенала македонске архитектуре БИ-

МАС 2010- 2012. Изложбу је 9. октобра отворио арх. 

Ђоко Радовановић, Нишлија који годинама живи и ради 

у Скопљу. Исте вечери, арх. Зоран Чемерикић говорио је 

о архитектури Лондона.

Још једна гостујућа изложба била је отворена 23. ок-

тобра, и стигла је код нас захваљујући сарадњи са 

Друштвом архитеката Београда и са организаторима ма-

нифестације БИНА. То су заправо три селекције са на-

зивима:

• „Струковне награде у Србији 2011.“

• „Конкурси Удружења архитеката Србије 2011.“ и

• „Архитектонске разгледнице из света“

Након отварања, предавање са називом „Архитектура 

Шпаније“ одржао је арх. Миомир Живковић. О осталим 

изложбама и дешавањима у Галерији ДАН у 2013.г., пи-

саћемо у следећем броју „Архитекта“.

Плакат за промоцију монографије о А, Медведеву

Grand Prix БИМАС 2011.
– Сеоско двориште у Велмеју, М.Бакалчев, М.Хаџи Пуља
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ПИСМО ДРУШТВУ АРХИТЕКАТА НИША

Исправка података на паноима Изложбе 

„50. година архитектуре Ниша 1970-1990.г.“

Поштовани,

 На Изложби „50. година архитектуре Ниша 1970-1990.г.“ 

коју је организовало Друштво архитеката Ниша, у оквиру 13. 

Дана архитектуре Ниша, од 16 - 20. октобра 2012.г. на три па-

ноа се налазе објекти које сам ја пројектовао или у чијем сам 

пројектовању ја учествовао, што није наведено у текстовима на 

паноима, а наведени су аутори који нису били пројектанти.

1. ИНСТИТУТ „РАДОН“ Нишка Бања
 На паноу на коме је приказан објекат Института „РАДОН“, 

осим фотографија објекта Института приказан је и ВОДО-

ПАД, који нису пројектовали пројектанти објекта Институ-

та арх. Александар Буђевац и арх. Борислав Спасић. Водопад, 

као посебан објекат, декоративни базен испод водопада, као и 

потпорни зид са посебним каскадним саксијама за вегетацију, 

пројектовао сам ја.

Главни пројекат ВОДОПАДА је саставни део Урбанистичког 

пројекта уређења Парка у Нишкој Бањи који сам, као одговор-

ни пројектант, урадио у оквиру Завода за урбанизам Ниш и на-

лази се у архиву планова Завода под шифром 05-П-73.

2. АУТОБУСКА СТАНИЦА
На паноу на коме је приказана АУТОБУСКА СТАНИЦА, као 

пројектанти су наведени арх. Слободан Вучковић и арх. Јован 

Мандић, што је нетачно.

 Урбанистички пројекат комплекса аутобуске станице са 

Идејним пројектом станичног објекта сам пројектовао ја у оквиру 

Завода за урбанизам, као одговорни пројектант и аутор. Елаборат 

се налази у архиву планова Завода под шифром 15-П-74.

 Главни пројекат АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ, на основу мог 

идејног пројекта, израдио је арх. Власта Видић, из „Прокупље 

пројекта“, а арх. Слободан Вучковић и арх. Јован Мандић, као 

пројектанти бироа Фабрике „Ђуро Салај“ Ниш, су били анга-

жовани у фази извођења само на разради детаља алуминијских 

елемената, које је израдила фабрика „Ђуро Салај“.

 При крају извођења објекта ја сам био пројектант ком-

плетног ентеријера станице са опремом. Аутор сам заштитног 

знака „Ниш експреса“ и дизајна свих светлећи и других ознака 

на Аутобуској станици, као и комплетне гарнитуре прве серије 

униформи свих запослених на Аутобуској станици.

 Подаци о мом ауторству постоје у низу чланака објавље-

них у листовима „Народне новине“ (20.06.1975) и „Ниш екс-

прес“ (31.05.1974. 28.02.1975. и 28.02.1976.).

 Посебан текст о пројектовању Аутобуске станице објављен 

је у „Народним новинама“ од 03.05.2007.г. под насловом: „30 

ГОДИНА АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ КОД ТВРЂАВЕ - КАКО ЈЕ 

ПРОЈЕКТОВАНА АУТОБУСКА СТАНИЦА“

 Текст о историјату пројектовања достављам вам у прилогу 

овог писма.

3. СТАЦИОНАР „ТЕРМЕ“
 На паноу на коме је приказан СТАЦИОНАР ТЕРМЕ наве-

дено је да је урбанистичко решење пројектовао арх. Слободан 

Вучковић, што је нетачно.

 Урбанистичко решење комплекса сам пројектовао ја као 

одговорни пројектант у оквиру Завода за урбанизам Ниш. 

Елаборат под називом „Уређење Комплекса ЧЕТИРИ ВИЛЕ у 

Нишкој Бањи“, постоји у архиву Завода за урбанизам Ниш под 

шифром 01-Л-79.

 Поред свих похвала ауторима ове изванредне Изложбе, у 

складу са упутством које је дато на отварању Изложбе, молим 

вас да у складу са заштитом ауторских права, у даљем прикази-

вању (и публиковању) назначених паноа ове Изложбе, изврши-

те наведене исправке.

   С поштовањем, 

Ниш, 16.јан. 2013.г. Мр Михаило МЕДВЕДЕВ, арх.

Плакат за изложбе са БИНЕ

Плакат за предавање о Лондону

Плакат за предавање о Шпанији

Мр Михаило МЕДВЕДЕВ, арх.
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САНАЦИОНИ И

КОНЗЕРВАТОРСКОРЕСТАУРАТОРСКИ

РАДОВИ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ

НАРОДНОГ МУЗЕЈА У НИШУ

Арх. Горан Радосављевић*

Пројектована је и изграђена као самостални објекат 

у дворишном простору, повучен од објеката на сусед-

ним парцелама, као и од саме улице. Између ње и ули-

це уређено је мало двориште са фонтаном (водоскоком) 

као стожерним екстеријерним садржајем, око које су се 

формирале цветне површине карактеристичне за ниш-

ка дворишта тога времена. Састоји се из три нивоа, за 

пар степеника укопано приземље, спрат и висок ман-

сардни тавански простор. Средишњи део уличне фа-

саде решен је тако што је на делу мансарде формирано 

вертикално зидно платно са прозорским отворима које 

се завршава декоративним стубићима изнад нивоа кро-

ва, тако да се стиче утисак двоспратног објекта. Иначе, 

целокупна главна (улична фасада) је богато декориса-

на геометријском декорацијом која око прозорских от-

вора прераста у изражене низове и венце. Као посебни 

декоративни елемент ове фасаде истиче се полукружна 

надстрешница израђена од стакла у металној конструк-

цији. Она наткрива пространу вишеугаону терасу спрата 

ограђену балустрадом.

Због неспорних архитектонских, просторних и амбијен-

талних вредности ова зграда је одлуком СО Ниш број 

020-84/83 од 10.06.1983. године стављена под заштиту 

закона, тј. проглашена је за непокретно културно добро 

– споменик културе. Са изворном функцијом становања 

зграда је егзистирала све до 1955. године када је од стра-

не власти експроприсана и одузета власнику. У периоду 

од 29.11.1955. године до 22.03.1966. године у згради је био 

смештен и са успехом је радио Музеј Народноослободи-

лачке борбе. Након исељења музеја у зграду се смешта 

управа Народног музеја Ниш која је и данас у њој.

Деведесетих година прошлог века израђен је пројекат 

доградње ове зграде тј. изградње комплексне зграде 

Народног музеја Ниш на простору од ове зграде према 

реци Нишави. Започело се и са реализацијом пројекта, 

али је она заустављена на нивоу изграђених темеља, те-

мељних плоча и темељних зидова. У периоду досадашње 

експлоатације, зграда је претрпела минималне измене 

У централној зони Ниша, у улици Генерала Милојка Лешјанина број 14 (раније Станка Пауновића) налази се сло-

бодно стојећа спратна зграда смештена у дну парцеле која јој припада. Изграђена је 1927. године по наруџбини и 

за потребе нишког индустријалца и трговца Вељка А. Стефановића. Типичан је представник градске породичне 

стамбене виле богатијег слоја грађанског друштва оног времена, грађене у духу еклектицизма.

ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

Стање пре рестаурације (фото: документација Музеја)

а на њој су извођени незнатни радови у смислу текућег 

одржавања. У функционалном смислу извршено је по-

везивање појединих просторија и дограђен санитарни 

чвор. Извршено је и подизање коте дворишта непосред-

но око објекта у зони тротоара, са његове чеоне стране. 

Ове интервенције нису угрозиле карактер објекта, нити 

нарушиле његова споменичка својства.

Услед протока времена, дотрајавања појединих мате-

ријала и неадекватног одржавања, зграда је доспела у 

фазу када јој је била потребна озбиљна реконструкција 
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Стање после рестаурације (фото: Зоран Радосављевић-Кики)

и то углавном у зони екстеријерних елемената, кровног покривача, олука и 

свих фасадних површина. У појединим секторима приземља дошло је до 

појаве капиларне влаге која је изазвана деструкцијом система за одвод ат-

мосферских вода. Отклањање овог проблема, као и уређење дворишта, а пре 

свега ослобађање „заробљених“ тј. засутих делова дворишне фасаде је фаза 

свеукупног уређења и ревитализације зграде која предстоји. 

Извођење конзерваторско-рестаураторских радова на обнови и ревитализа-

цији непокретног културног наслеђа представља изузетно сложен задатак. 

Сложен пре свега из разлога лошег стања објекта с једне стране, и захтева да 

се максимално очува и презентује сваки детаљ и изворност с друге стране, 

при чему се мора наћи могућност да се он укључи у савремене токове живо-

та тј. да добије нову, одрживу и економски оправдану функцију. Специфичан 

је и начин сагледавања, планирања и извођења радова, који се битно разли-

кују од модерних градитељских схватања, искуства и технологија. Извођач 

мора у потпуности да влада старим техникама градње, а стручно лице За-

вода својим сталним присуством и праћењем радова мора правовремено да 

указује и налази целисходна решења за што успешнију релизацију радова.

У претходном периоду управа Народног музеја је исказала потребе за про-

ширењем радног простора. Тако се стављање неискоришћеног таванског 

дела управне зграде у фунцију радног простора наметнуло као најадекват-

није решење. Након детаљног сагледавања и анализе затеченог стања од 

надлежне службе заштите, дошло се до закључка да је овај задатак могуће 

успешно решити, без бојазни да ће се њиме угрозити архитектонске и спо-

меничке вредности зграде.

Интервенције овог типа, на објектима који представљају културна добра или 

на непокретностима које поседују споменичка својства на основу неког од 

критеријума дефинисаних Законом о културним добрима, нису непожељне. 

Напротив, оне превасходно стварају предуслове за опстанак грађевине кроз 

њену будућу експлоатацију. Која је права мера у начину и обиму примењених 

интервенција зависи од више фактора. Један критеријум можемо узети као 

водећи. У члану 32 Закона о културним добрима се каже да се не смеју пре-

дузимати било какви радови, који могу нарушити својства културног добра. 

Шта то конкретно значи, дефинише надлежна служба заштите утврђивањем 

услова за предузимање мера технич-

ке заштите. Међутим, да би те мере 

биле исправно примењене у процесу 

ревитализације културних добара, 

потребно је покренути цео систем 

заштите.

Комплексан систем заштите ће по-

казати резултате уколико сви њего-

ви чиниоци буду активно укључени 

у процес ревитализације културног 

наслеђа. Такође је неопходно да од-

носи међу учесницима у том проце-

су исправно функционишу. Спро-

вођење мера техничке заштите кул-

турног добра број СК174, Зграде у 

улици Милојка Лешјанина број 14 у 

оквиру постојећег може се посматра-

ти као добар пример деловања служ-

бе заштите. С обзиром на то да су 

новчана средства за наведене актив-

ности обезбеђена од стране Народ-

ног музеја у Нишу, пројектна доку-

ментација урађена од стране Завода 

за заштиту споменика културе Ниш 

и спровођење радова надгледано од 

стране Дирекције за изградњу града 

Ниша, није било тешко успоставити 

добру сарадњу међу овим институ-

цијама, што је резултирало успеш-

ном и брзом реализацијом планира-

них радова.

Допринос томе дали су ПДГ „Сигма 

– инжењеринг ДОО“ из Ниша, као 

изабрани извођач и њихов подиз-

вођач З.Р. „Дрво-декор“ из Лесков-

ца, који су показали кооперативност 

приликом налажења техничких ре-

шења за проблеме који се у почетку 

нису могли предвидети, што је чест 

случај када се ради о објектима овог 

типа. Немали број елемената кон-

струкције и архитектонског обли-

ковања грађевина на које је упућена 

служба заштите, па тако и објекти 

грађанске архитектуре који дати-

рају с почетка двадесетог века, пред-

стављају приличну непознаницу да-

нашњим пројектантима и грађевин-

ској оперативи. Њихова правилна 
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Детаљ кровног прозора после рестаурације

(фото: Зоран Радосављевић-Кики)

Детаљ фасаде после рестаурације 

(фото: Зоран Радосављевић-Кики)

реконструкција, конзервација и презентација зависе од 

међусобне сарадње надлежног завода за заштиту споме-

ника културе са извођачем радова и спремности да се на 

обе стране постојећи потенцијали у смислу знања и веш-

тина максимално унапреде.

Радове планиране пројектом1 , који су до сада изведени 

на објекту управне зграде Народног музеја, можемо по-

делити у три целине. Прва фаза, по редоследу извођења,  

обухватила је замену оштећеног и нефункционалног 

покривача од етернит плоча у комбинацији са равним 

поцинкованим лимом. Замењена је дотрајала дашчана 

облога крова новом, уз уградњу хидроизолације. Будући 

да хидроизолациони слој до сада није постојао, оштеће-

на је готово читава поменута кровна облога, па и добар 

део дашчаног пода тавана, због продора воде. Покри-

вање крова је изведено поцинкованим лимом. Део кро-

ва са мањим нагибом је покривен равним лимом, док су 

стрмије кровне равни пресвучене шиферима2 такође од 

поцинкованог челичног лима. Спојеви кровних равни 

(грбине) су опшивени профилисаним лименим тракама.

Карактеристичан елеменат који се јавља на објектима из 

овог периода је лимени опшив кровних баџа. Ове еле-

менте израђене од вишеструко профилисаних сегмената  

није могуће израдити од поцинкованог лима. Они су по 

правилу рађени од титан-цинк лима,3 који је у време из-

градње објекта био стандардни материјал за покривање 

мансардних кровова и купола. Данас га је тешко наћи на 

нашем тржишту. Поред тога, највећи проблем је запра-

во вештина домаћих мајстора да се један овакав богато 

декорисан детаљ уопште изради. Лимарска радионица 

извођача који је радио на музејској згради је успешно 

решила овај задатак, па су по узору на најочуванији еле-

мент постојећих опшива израђене потпуно нове баџе.

Друга фаза се односи на обраду фасадних зидних по-

вршина. Ту је радове било нешто једноставније спро-

вести јер су третиране само равне површине фасаде, уз 

минималне интервенције на богатој фасадној пластици. 

Вршено је обијање дотрајалог малтерног слоја, чишћење 

спојница до потребне дубине и поновно малтерисање, а 

затим глетовање и завршно бојење свих фасадних равни 

објекта.

У трећој фази, изведени су радови на формирању кан-

целаријског простора у оквиру неискоришћеног таван-

ског дела зграде. Уграђена је облога од гипс - картон 

плоча са минералном вуном као термоизолационим 

материјалом на плафону комплетног простора, као и 

на стрмијим равнима мансардног крова и парапета. 

1 „Пројекат санационих и конзерваторско-рестауратор-

ских радова на згради бр. 14 у улици Генерала Милојка Лешја-

нина - управна зграда Народног музеја у Нишу“ из 2011. годи-

не. Израђивач пројекта је Завод за заштиту споменика култу-

ре Ниш. Одговорни пројектант је Миле Вељковић, архитекта 

– конзерватор. Сарадници на пројекту: Горан Радосављевић, 

архитекта-конзератор, Александар Вукојевић, архитекта-кон-

зерватор,  Александра Мирић, архитекта-конзерватор

2 Шифери су мали лимени трапези који се преклапањем по-

стављају на дашчану подлогу. Не само да лепо изгледају, него 

и сам кров има слободно дилатирање. Плоче су мале и асоци-

рају на крљушт рибе. Потпуно слободно дилатирају и спреча-

вају појаву деформација насталих услед температурних про-

мена и замора материјала.

3 Титан цинк је легура цинка и малих количина титана и 

бакра. Производи се као лим различитих дебљина, најчешће 

0,7мм. Лимови се због садржаја титана могу савијати под врло 

малим радијусима, чист цинк би пуцао.

Местимично оштећена међуспратна конструкција оја-

чана је удвајањем носећих елемената - дрвених греда, 

а слепи под је замењен савременијом подном подкон-

струкцијом. Примењена подна конструкција је изведена 

уградњом фосни преко гредних елемената, као подлоге 

за супструкцију пливајућег пода са звучном и термо изо-
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Тавански простор после рестаурације (фото: Зоран Радосављевић-Кики)

Детаљ степеништа за таван

(фото: Зоран Радосављевић-Кики)

лацијом која се састоји од ПВЦ фолије, тврдо пресованог стиропора дебљи-

не 1цм, ОСБ плоча, потпатосница постављених на међусобном размаку од 

50цм, стиропора дебљине 3цм као испунe између потпатосница, и хоблова-

ног и лакираног бродског пода, као подне облоге.

Постојећа унутрашња столарија је репарирана и поново употребљена, а 

уграђена су и нова дрвена двокрилна застакљена врата, на местима где је 

то постало неопходно према новој организационој шеми. Како је спољашња 

столарија била у јако лошем стању, израђена је нова према очуваним де-

таљима. Посебан изазов је представљала уградња термоизолационог стакла 

у јако танке оквире прозорских крила. Прозори у кровним баџама и фасад-

ном зиду на јужном делу зграде су идентични оригиналу у погледу обраде и 

начину застакљивања, како би ови детаљи били сачувани. Загревање канце-

ларијског простора је решено повезивањем на већ постојећи систем даљин-

ског грејања. Капацитет електроенергетске мреже је повећан према пројекту 

електричних инсталација.4 Наведени радови су са мањим прекидом спрове-

дени у периоду од марта до децембра 2012. године.

Када се размишља о очувању културне баштине, може се извући један 

закључак. Заштита културног наслеђа, а у оквиру ње и заштита непокрет-

них културних добара није ексклузивна обавеза Завода за заштиту спомени-

ка културе надлежног на одређеној територији, већ свих нас. Однос савре-

меног друштва према културном наслеђу не може се посматрати само кроз 

тренутак данашњице. Последице, добре или лоше, биће трајно видљиве и 

говориће о нама самима још јако дуго. Тим за очување споменика култу-

ре - сведочанства о најзначајним и најсветлим тренуцима наше прошлости 

мора да представља друштво као целина и сваки његов појединац, а Завод 

за заштиту споменика културе његову стручну службу. Када одредба закона5 

„не смеју се нарушити својства културног добра“ буде у подсвести свакога ко 

4 „Главни пројекат адаптације електричних инсталација поткровља објек-
та ‘Управна зграда музеја’ 
у Нишу“ из 2011. Израђивач пројекта је „ЕЛЕКТРОЛУКС“ д.о.о. НИШ
5 „Закон о културним добрима“, објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 
71/94

је у контакту с тим добром, било да 

је у питању сопственик - корисник, 

орган локалне управе, грађевинска 

оператива, па и сам посматрач, моћи 

ћемо рећи да је заштита културног 

наслеђа у нашем друштву на завид-

ном нивоу.

*Горан Радосављевић,

архитекта-конзерватор

Завод за заштиту споменика културе 

Ниш
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РАНОХРИШЋАНСКО НАСЛЕЂЕ НИША 

У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА

Елена Васић Петровић1

УвоQ
У години великог јубилеја1„1700 година од доношења 

Миланског едикта“ ранохришћанско наслеђе Ниша тре-

бало би да буде окосница његовог обележавања.

Када говоримо о ранохришћанском Наису2 треба напо-

менути да се овај термин односи на период између I и 

IV в.н.е, односно од његовог оснивања, преко стицања 

статуса самоуправног права у другој половини II в.н.е. до 

велике демографске експанзије и културног напретка у 

првим деценијама III в.н.е. Најзад, у IV в.н.е. Наис и Ме-

дијана постају резиденције царева, који ће овде борави-

ти и захваљујући чијим активностима се одвијала веома 

значајна градитељска делатност. Константину Великом,  

који је царством управљао од 306. до 337. године при-

писује се највећа заслуга за подизање луксузних грађе-

вина у Наису. Као једна од најзначајнијих одлука његове 

владавине са далекосежним последицама јесте управо 

доношење „Миланског едикта“ 313.године, који између 

осталог проглашава слободу верског изражавања. Сле-

дећи период великог напретка Наис ће доживети у пе-

риоду владавине византијског цара Јустинијана Првог у 

VI в.н.е.3

Материјални остаци овог великог историјског раздобља 

у урбаној структури, могу се груписати у следеће цели-

не: шире подручје Нишке тврђаве са Градским пољем и 

простором на левој обали Нишаве (Трг краља Милана и 

његово окружење), Јагодин Малу, узвишења Горицу4 на 

југозападу и Виник5 на североистоку, Медијану и Нишку 

Бању.

1 Дипломирани инжењер архитектуре-конзерватор, в.д.ди-

ректор Завода за заштиту споменика културе Ниш

2  Данашњи Ниш-антички Naissus (Наис)

3  Елена Васић Петровић, Ранохришћанско наслеђе Ниша у 

оквирима савременог града, Научни симпозијум „Хришћанско 

наслеђе Ромулијане - у сусрет јубилеју 1700 година од доно-

шења Миланског едикта“, Зајечар - Гамзиград, мај 2011 (збор-

ник радова у штампи)

4  Група аутора, Енциклопедија Ниша - историја, Градина, 

Ниш 1995, 59-60.

5  Исто, 47.

Наисус и јагодинмалска некропола
Антички Наис био је подигнут на месту на којем се сада 

налази Нишка тврђава саграђена у XVIII веку, на благом 

узвишењу на десној обали Нишаве. Сегменти његове ур-

бане структуре регистровани су досадашњим истражи-

вањима, али у недовољној мери, да би се реконструисао 

изглед самог града, његових бедема, подграђа, путева и 

осталих елемената. Неки од остатака архитектуре от-

кривених на овом простору у периоду између 1952. и 

1987.године у оквиру археолошких истраживања, који 

нису адекватно заштићени и презентовани, могу се ви-

дети и данас. Ради се о следећим локалитетима и објек-

тима: „терме“, „античка улица“, „објекат са сводовима“, 

„византијска улица“ и „палата са октогоном“. У оквири-

ма бедема турске тврђаве очувао се и лапидаријум6 са 

епиграфским споменицима из периода антике.

Од свих поменутих објеката једино су на „палати са ок-

тогоном“, након вишедеценијске паузе, у току протекле 

године покренуте активности за конзервацију и презен-

тацију. Откривени делови ове грађевине простиру се на 

површини од око 300м2. Лоцирана је на „градском пољу“, 

северно од бедема турске тврђаве у њиховој непосред-

ној близини. Према начину градње и елементима архи-

тектуре претпоставља се да се ради о луксузном објекту 

који је могао служити за потребе боравка високих про-

винцијских и државних царских службеника, као и са-

мих царева. У свим истраженим просторијама на подо-

вима је константовано присуство мозаика, као и систе-

ми за подно грејање.7

У току 2012. године извршено је чишћење овог просто-

ра и конзервација остатака зидова, планиран је наставак 

радова и у 2013. години у циљу даљег истраживања и 

завршетка започетих конзерваторско-рестаураторских 

радова.

6  Лапидаријум је формиран још у 19.веку и налазио се на 

месту где је сада Споменик Милану Обреновићу, а први је по-

датке о његовом постојању у Нишкој тврђави забележио Фе-

ликс Каниц, у Србија, земља и становништво, од римског 

доба до краја XIX века, Друга књига, Београд 1985, 168.. 

7  Е.В.Петровић, наведено дело.

У прошлом броју „Архитекта“, у рубрици „Градске актуелности“ објавили смо текст „Врата Константинове Ме-

дијане“ у коме није наведен аутор идејног решења ни одговорни пројектант за објекaт инфо-центра на улазу у 

археолошки парк „Медиjана“. Текстом који следи и који ћемо објавити, проширујемо ову тему и допуњујемо ре-

левантним подацима, уз извињење читаоцима и захвалност аутору текста, Елени Васић Петровић.

ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ
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Највећа градска некропола налази се у данашњој Јагодин 

Мали. Била је лоцирана на правцу пута који је од Наиса 

водио према североистоку, такође на десној обали Ни-

шаве, као и сам град. У периоду између два светска рата 

значајна истраживања обавили су у пионирским подух-

ватима чланови Нишког музејског друштва, чији су рад 

и публиковани подаци били од великог значаја за будуће 

истраживаче ове некрополе8, али и Медијане.

Систематска истраживања извршена су последњи пут 

50-их година, а након тога обављана су само као за-

штитна у оквиру инвестиционих инфраструктурних и 

грађевинских радова9. У хронолошком виду, некропола 

је била у употреби у периоду од IV до VI в.н.е., а поред 

„базилике са мартиријумом“, као највећег објекта некро-

поле треба поменути и то да су на овом простору откри-

8  Видети: Адам Оршић-Славетић, Археолошка истражи-

вања у Нишу и околини, у: Старинар VIII-IX/1933-1934, (1933), 

303-310. 

9  Подаци преузети из документације Завода за заштиту 

споменика културе Ниш.

вене још три базилике („ранохришћанске цркве“), један 

„маузолеј“, више десетина засведених гробница, од тога 

шест са фрескама, и неколико стотина гробова са сло-

бодним укопом.

Од наведеног броја објеката физички су доступне само 

Базилика са мартиријумом и поменуте гробнице са фре-

скама („Гробница са христограмом - христовим моно-

грамом“, „Гробница са христограмом на своду“, „Гроб-

ница са калотама“, „Гробница оријентације север-југ“ и 

још две гробнице код Дома средњошколских ученика). 

Ниједна од њих нема свог старатеља, нико не улаже у 

њихово одржавање и нико не експлоатише потенцијале 

које поседују10.

„Гробница са христограмом на своду“ налази се у улици 

10  Тренутно је у току припрема и израда пројекта, који би 

требало својом реализацијом да омогући разгледање неких од 

гробница, као и пружање општих информација о целој некро-

поли in situ. Носилац пројекта је Завод за заштиту спомени-

ка културе Ниш, а реализује се у сарадњи са Канцеларијом за 

Милански едикт у Нишу.

Палата са октогоном и мозаицима на Градском пољу.

Горе лево - пре чишћења, горе десно -у току чишћења, доле - након конзервације у 2012. (фото - архива ЗЗСК Ниш)
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Ратка Павловића (сада Пантелејска) бр. 55а и б, у подру-

му приватног стамбеног објекта. Откривена је 2006. го-

дине приликом радова на изградњи стамбеног објекта. 

Заштитна археолошка истраживања извршио је исте го-

дине Завод за заштиту споменика културе Ниш сопстве-

ним финансијским средствима.11 На основу резултата  

наведених археолошких истраживања може се датова-

ти у сам крај IV или почетак V века и посебно се истиче 

због фреске христограма осликане на своду, која пред-

ставља пример врхунске ранохришћанске уметности. У 

току је поступак утврђивања ове гробнице за непокрет-

но културно добро.12

Најновија истраживања у току 2012. године, обављена на 

простору фабрике „Бенетон“ донела су сензационална 

открића и између осталог проналазак до сада непозна-

тих типова гробница. На жалост, судбина овог дела јаго-

динмалске некрополе тренутно је веома неизвесна.

Медијана и Нишка Бања
Насеље Медијана први пут се помиње у IV в.н.е. у спи-

сима римског историчара Амијана Марцелина који ју је 

лоцирао на удаљености од 3 римске миље од Наиса, а за-

тим два века касније још једном, у времену Јустинијана 

Првог, налазимо га у попису градова и утврђења које је 

он обновио. Након поменутих ископавања из тридесе-

тих година и подизања музејске зграде13 над „нимфеу-

мом“ са одлично очуваним мозаицима и фонтаном 1936, 

први озбиљнији истраживачки подухват на простору 

овог налазишта отпочет је 1961. године. Тада су са око 

250 сонди утврђени фактори распростирања насеља, 

његове границе и карактер. Већ 1962. године ради се на 

откривању и конзервацији „терми“, на „вили са тремом“, 

као и на конзервацији мозаика. Током 70-их година по-

ред интензивирања радова на „централној вили“ врше се 

истраживања и на „хореуму“, а на траси пута Ниш-Ниш-

11  Руководилац радова испред Завода за заштиту спомени-

ка културе Ниш био је археолог Т. Чершков. У току је поступак 

утврђивања ове гробнице за непокретно културно добро (по-

даци преузети из документације Завода). 

12  Е.В.Петровић, наведено дело.

13 Ово је до данас једини део Медијане у коме су делови ар-

хитектуре презентовани у затвореном простору.

ка Бања откопане су делимично још две „виле рустике“. 

На простору фабричког комплекса Електронске инду-

стрије 1980. године откривена је велика цистерна са во-

доторњем која је служила за снабдевање насеља водом14. 

Иста је пренесена и реконструисана на заштићени про-

стор Медијане, због немогућности опстанка и презен-

тације in situ. Истраживачки радови настављени су и 

у периоду који следи, а у неколико наврата вршена је и 

конзервација и реконзервација појединих делова обје-

ката, међутим, већ дуги низ година једини део Медијане 

који се презентује посетиоцима јесте „вила са перисти-

лом“, као централни и најзначајнији објекат, заједно са 

Музејском зградом над „нимфеумом“ са мозацима.15

Након дугогодишњег сукоба између појединаца, који се 

директно одразио на одлуке надлежног министарства 

везане за презентацију Медијане као Археолошог парка 

и њеног најрепрезентативнијег објекта „Виле са пери-

стилом“, а самим тим и на ток догађаја који су требали 

да имају за циљ припрему овог непокретног културног 

добра за велики јубилеј, почетком 2012. године изграђен 

је мали визиторски центар16 на улазу у налазиште. То је 

након 76 година први реализовани пројекат изградње 

неког објекта на Медијани. 

14 С. Дрча, наведено дело, 93.

15 Е.В.Петровић, наведено дело.

16 Објекат је у фази идејног решења, које је израдила архи-

текта Г. Милошевић, заједно са архитектама З. Никезић и 

А.Никезић (пројектни биро „ЗНА“ из Београда), потпуно не-

оправдано добио назив „Врата Константинове Медијане“. 

Идејни и Главни пројекат за овај објекат израдио је на захтев 

инвеститора, а захваљујући својим референцама, Завод за 

заштиту споменика културе Ниш, као носилац посла. Аутор 

овог текста, Елена Васић Петровић, диа, је главни одговор-

ни пројектант и одговорни пројектант архитектонског дела 

пројекта, а одговорни пројектант конструкције био је Небојша 

Босанац, диг. Целокупна пројектна документација стављена је 

по изради на располагање инвеститору без икакве новчане на-

докнаде. Локација за изградњу објекта промењена је накнад-

но, без сагласности и учешћа одговорних пројектаната, тако 

да је објекат практично саграђен испред улаза у „Вилу са пери-

стилом“, иако је првобитна локација била неколико десетина 

метара источније. Ограда и елементи мобилијара, као и пар-

терно уређење, такође су урађени накнадно, без консултација 

са одговорним пројектантима. 

Гробница из Јагодин - Мале са Христовим монограмом на своду, откривена 2006.

Лево - Христов монограм, десно - изглед гробнице (фото - архива ЗЗСК Ниш)
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Археолошко налазиште Медијана, лево - општи изглед, десно 

горе - вила са перистилом, десно средина и доле - мозаици из 

виле са перистилом (фото - архива ЗЗСК Ниш)

Изглед налазишта пре изградње заштитне конструкције,

детаљ плаката

Заштитна конструкција над вилом са перистилом,

детаљ плаката

У децембру 2012. покренут је, од стране Министарства 

културе и информисања РС и Организационог одбо-

ра за обележавање јубилеја „1700 година од доношења 

Миланског едикта“, након четири године паузе, „Проје-

кат презентације Виле са перистилом“17 у оквиру којег 

се предвиђа изградња заштитне конструкције над њом 

и објектима који су са њом повезани („терме“, „стиба-

дијум“ и „нимфеум“). Заштитна конструкција састоји се 

из два дела, пројектована је у систему лучних носача од 

лепљеног ламелираног дрвета, чији највећи распон до-

стиже 72,5м. Укупна површина наткривеног простора 

износи преко 10.000 м2, а у оквиру њега између осталог 

је планирана и презентација око 1.000 м2 мозаичких по-

дова. У циљу остваривања услова за реализацију овог 

пројекта отпочета су у фебруару 2013. године заштитна 

археолошка истраживања, као и радови на санацији Му-

зејске зграде.

Уместо закључка
Градитељско наслеђе Ниша из периода раног хришћан-

ства и у години јубилеја остаје недовољно промовисано 

и неискоришћено у сваком смислу речи. Иако су се поје-

динци залагали за систематско и организовано истра-

живање, конзервацију и презентацију и то у контину-

итету од приближно 150 година, чини се да је суштина 

значаја очувања материјалних остатака у савременом 

урбаном ткиву увек некако била скрајнута у простор-

но-планским и урбанистичким документима, али и у 

стратегијама културног и туристичког развоја на свим 

нивоима. Недостатак свеобухватних континуираних на-

учних пројеката, такође је константа и изгледа нерешив 

17  Идејни пројекат је, као носилац посла, израдио Завод за 

заштиту споменика културе Ниш, главни одговорни пројек-

тант и одговорни пројектант архитектонског дела пројекта је 

био Миле Вељковић, диа, а одговорни пројектант конструк-

ције мр Драган Златков, диг. Носилац реализације предмет-

ног пројекта је такође нишки Завод.

проблем.18 Ипак, искуствено се показало да, као основни 

проблем, доминира недостатак комуникације међу за-

интересованим странама, али и непостојање адекватног 

законског оквира или селективна примена истог.

Оно што је у односу на непокретно наслеђе рано-

хришћанског периода промењено захваљујући години 

јубилеја, може се сагледати кроз следеће показатеље: о 

њему се много говори, иако већина оних који у томе уче-

ствују никада заиста није посетила предметне објекте, 

нити је свесна шта они заправо представљају, у каквом 

су стању и какав је њихов значај19. Пресек стања цело-

купног фонда који ће добити установе заштите и јав-

ност, захваљујући великом броју пројеката и убрзаној 

динамици, која се намеће због неблаговремене припре-

ме јубилеја, даће веома значајне резултате и дефиниса-

ти приоритете. И на крају, чињеница да Република Ср-

бија улаже значајна финансијска средства за прославу 

у Нишу, поред подршке локалне самоуправе, завређује 

поштовање и улива наду, а све ово нас обавезује као 

друштво да ранохришћанско наслеђе не заборавимо чим 

ова година прође.

18  Е.В.Петровић, наведено дело.

19 За овакву ситуацију велику одговорност носе установе 

културе и они који су за њихово финансирање и међусобну ко-

муникацију задужени

ГРАДСКЕ АКТУЕЛНОСТИ
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ПРОЈЕКАТ  МОДЕЛ „ОВЧА 2011/12“ 

Приказ приредио ТИМ8

„Модел урбанистичко-архитектонског пројектовања 

Стамбено-пословног комплекса социјалног становања у 

насељу Овча у Београду  представља једно ново искуство 

из домена урбанистичко-архитектонског пројектовања. 

Реч је, наиме, о иновативном моделу, односно о процесу 

и методологији пројектовања нових стамбених целина 

који је први пут примењен на овом примеру. Пројекат – 

Модел „Овча 2011/12“, настао је и уобличавао се у перио-

ду јул 2011- јануар 2012. у три корака.

Први корак - Конкурсни модел

Јавни конкурс за израду идејног урбанистичко-архитек-

тонског решења социјалног становања у Овчи, у органи-

зацији Градске управе - Агенције за инвестиције и ста-

новање, реализован је од 20. јула до 10. новембра 2011. 

године. Конкурсним програмом предвиђено је укупно 

1400 станова (1200 социјалних и 200 станова солидарно-

сти) са одговарајућим пратећим садржајима.

Конкурсни модел формулисан у Распису и Програму 

конкурса за Овчу није се разликовао од уобичајених 

конкурсних модела по којима су деценијама уназад у 

нашој средини реализоване стамбене целине са хиља-

дама станова. Ради се о обрасцу модела са шемом „jeднa 

(прва) награда - један тим архитеката –једно цело на-

сеље са једним типом објекта и његовим варијацијама“.

На конкурсу за Овчу учествовало је 35 тимова архитека-

та. Прва награда није додељена, додељене су једна друга 

награда, једна трећа и шест откупа.

Други корак - Трансформација конкурсног модела у 

постконкурсни модел 

Саопштење о трансформацији и измени конкурсног 

програмског модела у нови постконкурсни модел из-

нео је Председник Жирија конкурса, градски архитекта 

Дејан Васовић новембра 2011. Суштинска разлика која 

мења карактер физичке структуре самог насеља садржа-

на је у саопштењу Градског архитекте да ће пројекте за 

објекте у насељу радити осам награђених тимова према 

својим конкурсним решењима.

У овом броју објављујемо други део приказа „Пројекат 

– модел Овча 2011/12“ који смо добили љубазношћу 

арх.проф. Дарка Марушића и арх. Миленије Марушић. 

Текстуални део понављамо, уз слике Трећег корака - 

П о с т к о н к у р с н о г  м о д е л а

Пројектовање насеља – једно ново искуство (2)

АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ
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То је моноструктурну слику насеља за око 4.500 станов-

ника са конкурса трансформисало у полиструктурну 

слику насеља. Изражена су очекивања да ће нови (екс-

периментални) модел битно унапредити амбијенталну 

слику насеља, са једне, и знатно интензивирати архитек-

тонске идентитете појединачних објеката, конститутив-

них чинилаца целине насеља, с друге стране.

Трећи корак - Постконкурсни модел

Тридесет три члана осам награђених тимова су се на 

основу сагледавања и анализе новонастале ситуације и 

новог пројектантског статуса у реализацији, удружили у 

један тим, радно назван ТИМ8.

У периоду који је уследио, ТИМ8 је у синхронизованом 

раду функционисао на заједничким радним састанцима. 

Концепт Идејног урбанистичког решења настао је јед-

ним специфичним методолошким поступком. Требало 

је, наиме, осам пројектантских различито интерпрети-

раних урбанистичких тема на конкурсу синтетизовати 

у један урбанистички концепт. Ново Идејно урбани-

стичко решење настало је синтезом квалитетних идеја и 

амбијената из осам конкурсних радова, а не директним 

преношењем фрагмената и урбаних форми. Уважавајући 

изразите међузависности архитектонског и урбани-

стичког аспекта израженог у узрочно-последичним ре-

лацијама два просторна нивоа, примењен је индуктив-

но-дедуктивни пројектантски метод. Истовремено се 

радило на идејном решењу насеља и идејним решењима 

објеката. На нивоу целине комплекса (четири блока) са-

рађивало је свих осам тимова, на нивоу суседства (два 

блока) сарађивала су четири тима, а на нивоу једног бло-

ка два тима“.

АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ
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ЗАХА ХАДИД У БЕОГРАДУ

Приредио арх. Иван Тошић

У Београду, на месту некадашње текстилне фабрике 

„Беко“, поред Калемегдана, никнуће око 94.000м2 више-

наменског комплекса, који ће чинити стамбени, комер-

цијални и пословни простор, као и хотел са пет звезди-

ца. Све то ће обухватити површину од око 3,3 хектара. 

Сама локација између Калемегдана и Спортског центра 

„Милан Гале Мушкатировић“ повезаће град и реку, а 

идеја је да то постане нови урбани центар града, у коме 

ће бити места за различите садржаје: туризам, шопинг, 

шетњу, одмор и слично. Пројекат ће, наравно, задовољи-

ти највише стандарде зелене градње.

Грчка компанија Lamda Development купила је про-

стор код Калемегдана још 2007. године на јавној аукцији 

и ангажовала тренутно најпознатији светски архитек-

тонски студио Zaha Hadid Architects да изради пројекат 

савременог комплекса. Компанија је током неколико по-

следњих година почела са уклањањем дела постојећих 

објеката некадашње фабрике, а комплетним рашчишћа-

вањем оронулих фабричких хала код Калемегдана током 

ове године створиће се услови за почетак изградње је-

динственог комплекса. Очекује се да ће укупна инвести-

ција бити преко 200 милиона евра.

Комплекс ће чинити модерни стамбени објекти, га-

лерије, пословни део, хотел са пет звездица, најсавре-

менији конгресни центар, продавнице и робна кућа. 

Стамбени део ће се градити од врхунских завршних 

материјала и система градње, а у оквиру комплекса ће 

постојати огроман подземни паркинг са службом за одр-

жавање и обезбеђење. Пројекат је конципиран као ком-

плекс који ће нудити читав спектар најразличитијих ус-

луга корисницима који у њему живе или раде, гостима 

хотела и посетиоцима.

Линије објекта дају једну веома авангардну ноту целом 

пројекту, а архитектонски стил је препознатљиви печат 

чувене Захе Хадид. Простор између објеката замишљен 

је као низ зелених каскада неправилних облика, раз-

бијајући устаљену форму затвореног блока, карактери-

стичну за стари део града. Објекат је такође замишљен 

да има и више јавних функција, без ограда и баријера 

за јавне комуникације. Јако је важно да он испуни своју 

функцију везе са реком, тако што ће јавни простори 

бити отворени и испуњени садржајем. Тако би се избег-

ло да центар постане ексклузивно, али мртво острво у 

центру града.

Једно од највећих имена светске архитектуре, Заха Хадид, пројектује и потписује објекат у Србији. Београд ће 

постати први град у региону југоисточне Европе који ће моћи да се похвали грађевином тренутно најуспешнијег 

светског архитектонског студија Zaha Hadid Architects.

Положај локације



32

АРХИТЕКТ 39  40АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ

Приликом пројектовања посебно се 

водило рачуна да поглед са тврђа-

ве ка Спортском центру „25. мај“ 

буде слободан и отворен, док ће у 

приземљу комплекса бити отворен 

јавни пролаз намењен пешацима, и 

самим тим ће град добити излаз на 

обалу Дунава. Посетиоци, станари 

и закупци пословних простора ће 

из савременог комплекса преко но-

вог, планираног моста моћи да про-

шетају до суседног тениског клуба 

Новака Ђоковића и свих осталих 

рекреативних садржаја Спортског 

центра, а затим пешачком и бици-

клистичком стазом наставе до ре-

сторана и кафића у Бетон хали и на 

подручју Савамале, успут уживајући 

у непоновљивом угођају Калемегда-

на и ушћа Саве у Дунав.

Инвеститори сматрају да ће ком-

плекс постати нови урбани центар 

града, узбудљива дестинација како 

за Београђане, тако и за туристе. Бе-

оград ће, захваљујући пројекту, гене-

рисати велику пажњу међународних 

медија, професионалне заједнице, 

архитеката, што би требало допри-

нети развоју сличних комплекса. Та-

кође, пројекат би требало да привуче 

свеже инвестиције заинтересованих 

да купе некретнине на атрактивној 

локацији. То би с једне стране били 

пословни људи, а с друге стране по-

родице, којима би се, приступачним 

стамбеним кредитима, омогућила 

куповина некретнина.

У процесу од почетка планирања до 

реализације пројекта биће ангажо-

вано више од 2000 људи, док ће сам 

комплекс по завршетку запошљава-

ти око 1000 људи најразличитијих 

профила, од домаћих стручњака 

за комуникације, финансије, ин-

жењеринг, медицину, туризам и ме-

наџмент, до свих осталих видова ус-

лужних делатности.

Како то увек бива, део стручне јав-

ности побунио се против градње 

на тој локацији. Предвођени Алек-

сандром Бановић, архитектом и ау-

тором претходног плана за тај блок 

из 1969. године, тврдили су да ће 

нове грађевине заклонити поглед на 

тврђаву са реке и да је недопустиво 

да се било шта зида на тој локацији, 

јер припада тврђави, споменику кул-

туре од изузетног значаја. Замерке 

су биле упућене и на Генерални план 

Београда из 2003. године, односно на 

то што су урбанисти дозволили да Поглед са Калемгдана

Изглед објекта

Урбанистички концепт
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се он мења. Одговорни за тај плански документ сматра-

ли су тада, као што мисле и данас, да индустрији на тој 

локацији више није место и пренаменили је у садржаје 

попут угоститељства, пословања, културе. Противници 

градње, уместо нових квадрата, предлагали су исто што 

и претходна планска документа, слободну површину за 

јавне садржаје, односно забавни парк са зеленим повр-

шинама, пешачким стазама и културним садржајима.

Ауторка пројекта, Заха Хадид, о овом пројекту говори: 

„Велико нам је задовољство што ћемо радити на пројек-

ту за БЕКО. Пројекат је усмерен ка урбаној регенерацији 

важне локације на пресеку битних културних твореви-

на. Мастерплан прати снажну модернистичку традицију 

региона и примењује нове концепте и методе које ана-

лизирају и организују садржаје на локацији; дефинише 

композицију објеката са елеганцијом повезаности која 

се односи на комплексност живљења 21. века. Пројекат 

БЕКО-а је уткан у околни пејзаж београдских култур-

них оса и укључује важне јавне просторе. Апсолутно је 

критично да се инвестира у ове јавне просторе који се 

налазе унутар града. Они су кључна компонента богатог 

урбаног живота и градског пејзажа, обједињујући град и 

повезујући делове урбаног материјала.“

Извори:

www.ambijenti.rs

www.naslovi.net

www.gradnja.rs

www.archdaily.com

Изглед комплекса

Унутар комплекса
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ГОДИШЊА СКУПШТИНА САВЕЗА 

ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ

Уредник

У Београду је у Дому инжењера „Никола Тесла“ 22. 

фебруара 2013. године одржана редовна годишња 

Скупштина Савеза инжењера и техничара Србије, са 

следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са претходне седнице

 Скупштине

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и

 пословању СИТС у 2012. години и разматрање

 извештаја о раду чланица у 2012. години

3. Разматрање и усвајање Програма и плана рада

 чланица за 2013. годину

4. Извештај Надзорног одбора о раду и пословању

 СИТС за 2012. годину

5. Проглашење добитника признања СИТС за

 2012. годину

6. Пријем у чланство Удружења инжењера

 грађевинарства, геотехнике, архитеката и

 урбаниста „Изградња“

7. Текућа питања

По завршетку радног дела седнице одржана је Свеча-

на седница Скупштине СИТС на којој су добитницима 

уручена признања СИТС за 2012.годину. Након Свечане 

седнице организован је пригодан коктел.

Савез инжењерско-техничарских организација Ниша 

(СИТОН), у оквиру кога ради једино Друштво архи-

теката Ниша, приложио је свој Извештај за 2012. годи-

ну и Програм и план рада за 2013. годину, што је ушло 

у заједнички материјал одштампан и достављен свим 

учесницима Скупштине. У излагању председника СИТС 

проф.др. Часлава Лачњевца, поменуте су неке активно-

сти ДАН у прошлој години (Тријенале архитектуре Ниш 

2012. и издавање монографије „Пројекти и архитектура 

Александра И. Медведева“.

Радно председништво Скупштине СИТС (фото: Милан Арсеновић)

Учесници Скупштине 

(фото: Милан Арсеновић)

Свечани део Скупштине - Хор „Колегијум музикум“

(фото: Милан Арсеновић)
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АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА

ПРИЦКЕРОВА НАГРАДА

ЗА 2012. ГОДИНУ

Приредио: арх. Иван Тошић

Најављујући избор жирија, Прицкер наводи: „Чињени-

ца да је жири одабрао архитекту из Кине чини значајан 

корак у потврди да ће Кина играти значајну улогу у раз-

воју архитектонских идеала. Додатно, у предстојећим 

деценијама успех Кине у урбанизацији ће бити значајан 

и за Кину и за цео свет. Ова урбанизација, као и свуда 

на свету, мора да буде у хармонији са локалним и кул-

турним потребама. Потребно је да кинеске фантастичне 

прилике за урбанизацијом буду у хармонији са дугом и 

јединственом традицијом, као и са будућим потребама 

одрживог развоја“.

Председник жирија, лорд Петер Палумбо [Lord Peter 

Palumbo] објаснио је разлоге овогодишњег избора: „Пи-

тање одговарајућег односа прошлости и будућности увек 

постоји, пошто скорашњи процес урбанизације у Кини 

отвара дебату да ли би архитектура требало да буде уко-

рењена у традицији или би требало да буде окренута бу-

дућности. Као код сваке грандиозне архитектуре, Ванг 

Шуов рад је изнад ове дебате, стварајући архитектуру 

која је вечита, дубоко укорењена у свом контексту, али у 

исто време и универзална“.

Ванг је дипломирао 1985. године на Нанђинг Техно-

лошком Институту [Тhe Nanjing Institute of Technology], 

одсек архитектурa, а магистрирао три године касније на 

истом институту. По дипломирању почиње да ради за 

Жеијанг академију лепих уметности у Хангцоу [Zhejiang 

Academy of Fine Arts in Hangzhou], где се бавио истражи-

вањем животне средине и архитектуре у односу на рено-

вирање старих зграда. Годину дана касније, радио је на 

свом првом пројекту – 3.600m2 Центра за младе у гра-

дићу Хаининг [Haining], који је завршен 1990. године.

Наредних 10-ак година радио је са мајсторима и занат-

лијама како би стекао искуство на извођењу објеката и  

без обавеза као пројектант. 1997. године Ванг Шу и ње-

гова супруга, Лу Венју [Lu Wenyu] основали су свој ар-

хитектонски биро у Хангцоу [Hangzhou] под називом 

„Amateur Architecture Studio“. Буквалан превод би био 

„Аматерски Архитектонски Студио“, мада је значење 

много дубље од тога. Сам Ванг Шу објашњава: „За мене, 

бити занатлија или мајстор је бити аматер или скоро 

исто као аматер“, при чему је његова интерпретација 

термина аматер релативно блиска књижевном значењу: 

„Аматер: особа која се бави проучавањем, спортом или 

другом активношћу из задовољства, пре него због фи-

нансијске користи или професионалних разлога“. До-

датно, у случају Ванг Шуа реч „задовољство“ се може за-

менити термином „љубав ка послу“.

Томас Прицкер [Thomas J. Pritzker], председник Хајат фондације [The Hyatt Foundation], која спонзорише ову 

награду, објавио је да је 48-годишњи архитекта Ванг Шу [Wang Shu] из Кине,чији је студио у Хангцоу [Hangzhou], 

добитник Прицкерове награде за 2012. годину.

Центар за младе, 1990.год.
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До 2000. године завршио је свој први велики пројекат, 

Библиотеку Венгчен колеџа при Сузхоу Универзите-

ту [Тhe Library of Wenzheng College at Suzhou University]. 

У складу са његовом филозофијом, којом се посвећује 

пуна пажња животној средини, као и са пажљивим 

уважавањем традиције Сузхоу баштованства, макси-

мално је уважена чињеница да објекат смештен између 

воде и планина не сме да буде истакнут, тако да је ско-

ро половина објекта смештена испод земље. Такође, че-

тири додатне зграде су много мање од главног објекта. 

За овај пројекат је 2004. године добио кинеску награду 

„Architecture Arts Award of China“.

Међу осталим значајним пројектима које је радио у 

Кини, могу се издвојити Нингбо Музеј савремене умет-

ности завршен 2005. године, за који је добио признање 

„Холцим награда за одрживе конструкције“ [Holcim 

Awards for Sustainable Construction] у Азији.

У истом граду је 2008. године изведен и Историјски Му-

зеј. У свом родном Хангцоу урадио је 2004. године прву 

фазу Ћингшан кампуса кинеске Академије уметности 

[Xiangshan Campus of the China Academy of Art], а затим 

и другу фазу истог пројекта 2007. године. У складу са 

својом методом очувања материјала, Ванг Шу је спасио 

преко два милиона плочица са срушених традиционал-

них кућа, како би покрио кров зграде кампуса. Исте, 

2007. године, у Хангцоу је завршен комплекс од шест 

26-тоспратних зграда „Vertical Courtyard Apartments“, 

која је 2008. године номинована за немачку међународ-

ну награду „International High-Rise Award“. Остала међу-

народна признања укључују Златну Медаљу Француске 

Архитектонске Академије 2011. године. Годину дана ра-

није, и Ванг Шу и његова супруга Лу Венју су добили не-

мачку награду Шелинг [Schelling Architecture Prize].

Од 2000. године Ванг Шу је шеф архитектонског одсека 

на кинеској Академији уметности у Хангцоу, институ-

ције где је по дипломирању радио истраживање жи-

вотне средине и архитектуре. Прошле године постао 

је први кинески архитекта који је добио статус „Кензо 

Танге гостујући професор“ на Харвардовој школи дизај-

на, при универзитету Кембриџ [Harvard Graduate School 

of Design in Cambridge]. Често је гостујући професор на 

многим реномираним универзитетима широм света.

Након што је сазнао о награди, Ванг Шу је рекао: „Ово је 

заиста велико изненађење. Велика ми је част да добијем 

Прицкерову награду за архитектуру. Одједном схватам 

да сам урадио пуно ствари у протеклих десет година. То 

је и доказ да озбиљан рад и упорност воде позитивним 

резултатима“.

Библиотека Венгчен колеџа, 2000.година Библиотека Венгчен колеџа, 2000.година

Музеј савремене уметности, 2005.година Историјски музеј, 2008.година

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА
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Кинеска Академија уметности, 2004. и 2007. година Кинеска Академија уметности, 2004. и 2007. година

„Vertical Courtyard Apartments“, 2008. година
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КОНКУРС ЗА BOKA ARTIST RESIDENCE 

У БОКИ КОТОРСКОЈ

Саша Клопановић

На конкурс који је организован почетком априла ове го-

дине пристигло је укупно 30 радова из 17 земаља света. 

Друго место освојио је архитектонски тим из Љубља-

не, Зига Мисјак, Весна Ленарт, Јана Петковић, док је 

треће место заузео архитектонски тим са Тајвана, Kuan-

yi Ho, Kuan-chi Feng, Pei-chi Chen, Chun-ren Shih. По-

бедник Томохиро Хата живи и ради у Кобеу, где је ос-

новао свој архитектонски биро са којим је реализовао 

више награђених пројеката, од којих и Complex House за 

који је добио престижну награду WAN House of the Year 

AWARDS 2011.

Boka Artist Residence је замишљен као подстицајно ме-

сто за све облике активности које укључују теорију ви-

зуелне уметности, архитектуру, дизајн, књижевност, 

музику, нове медије, културну продукцију, као и науку. 

У складу са тим, пројектни задатак конкурса је пред 

такмичаре поставио захтев да се на локацији која пред-

ставља инспиративан медитерански амбијент са изузет-

ним природним окружењем и погледом на Бококоторски 

залив (6км од Херцег Новог, изнад места Зеленика),  ур-

банистички и архитектонски осмисли неколико целина.

Пре свега, главни објекат насеља је планиран за зајед-

ничке активности, исхрану и састајање, форум, башту 

и пешачку стазу, чија је функција да остварује мисију 

пројекта и креира услове за динамичну атмосферу и от-

вореност, друштвену интеракцију и сарадњу унутар но-

вог контекста. Друга целина је састављена од основних 

јединица, малих кућа за смештај, предвиђена за личну 

аутономију и несметани рад посетилаца.

Жири

Чланове међународног жирија чинили су Colin Fournier, 

добитник RIBA 2006, Paul Alezraa, директор Lordculture 

консултантске куће из Париза, која развија програме за 

културне институције широм света, затим Irene Pascual, 

директорка Glogau artist rezidensе из Берлина, Слободан 

Поповић, директор агенције за развој и изградњу Хер-

цег Новог, Милица Лопичић, архитекта из Београда, 

члан управног одбора NGO Expeditio из Црне Горе, Ду-

бравка Секулић, архитекта и теоретичар из Београда, 

Ана Затезало Schenk, оснивач Sinestezie и асистент на 

техничком универзитету у Берлину.

Жири је оцењивао радове на основу следећих крите-

ријума: архитектонско-обликовно решење, испуњење 

пројектно - просторних и функционалних захтева у 

односу на планиране активности крајњих корисника и 

уклопљености урбанистичког решења у постојеће окру-

жење. Приликом евалуације радова такође је узета у об-

зир рационалност и економичност предлога, употреба 

материјала заступљених у региону и у којој мери су по-

штована начела одрживог развоја у целини.

Победнички рад под називом Stone Terrace је архи-

тектонско-урбанистичка целина која представља је-

динствен, али у исто време и ненаметљив призор. Ос-

лањајући се на употребу камена, објекти упркос свом 

савременом дизајну остављају утисак као да су се оду-

век налазили у овом природном окружењу. Овај крајњи 

резултат постигнут је не само употребом камена, већ и 

Архитектонски студио Sinestezia из Београда организовао је међународни архитектонски конкурс за идејно ре-

шење уметничког насеља Boka Artist Residence у Боки Которској. Одлуком интернационалног жирија победио 

је јапански архитекта Томохиро Хата из Кобеа.
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стратегијом коришћења изохипси терена. Пратећи њи-

хов ток, аутор је креирао урбанистичко решење које од-

ступа од ортогоналног, креирајући органску и узбудљи-

ву целину која се ослања на оно што је већ присутно и 

сасвим природно. Изохипсе и природан нагиб терена 

послужиле су и за формирање основе свих објеката, као 

и пешачке стазе. На тај начин остварена је разноврсност 

објеката, док је пешачка стаза добила карактер шумског  

пута, увек непредвидљивог и занимљивог за шетњу.

Основна целина, намењена заједничким активностима, 

сложена је слојевита композиција. Сваки део ове цели-

не поседује терасу са које се пружа посебан поглед на 

море и Бококоторски залив. Овај призор је омогућен и 

из базена окруженог вегетацијом, који такође прати на-

гиб локације. Главни објекат, форум и базен поставље-

ни у центру локације, формирани су на основу карак-

теристика терена. Кућице за индивидуални смештај су, 

захваљујући истом приступу, органски распоређене, 

стварајући утисак као да су природан део окружења. Са 

погледом на залив, пешачка стаза својим природним то-

ком повезује цео простор али и превазилази ову функ-

цију комуникације, представљајући додатни елеменат 

који доприноси интеракцији, дружењу и сусрету посе-

тилаца. Сви елементи програма из конкурсног задатка 

предвиђени за главни објекат су остварени, при чему је 

праћењем слојевите структуре терена избегнута виси-

на објекта која би реметила скоро савршено уклапање у 

окружење. Базен и форум готово да урастају у природне 

одлике локације, богате зеленилом. Цео комплекс, за-

хваљујући томе, захтева минимум грађевинских интер-

венција.

Захтевне смернице пројектног задатка, да све кућице за 

индивидуални смештај (укупно 20) буду различитог об-

лика и форме како би се избегао туристички комплекс 

бунгаловског типа, постигнут је такође стратегијом 

праћења изохипси терена. Користећи разноврсност ових 

географских одлика за основу сваке куће, остварена је 

њихова међусобна различитост, тако да не постоје две 

идентичне самосталне јединице. Тераса сваке кућице са 

погледом на залив Боке Которске, представља још један 

инспиративан амбијент, где уметност и пријатељство 

налазе најповољније ситуације.



40

АРХИТЕКТ 39  40?АКТУЕЛНОСТИ ИЗ СВЕТА

Награде

Када су у питању награде, организатор конкурса, архи-

тектонски биро Sinestezia је склопио  споразум са Бер-

линским Artist Rezidense Glogau AIR, на основу којег 

ће победници ван уобичајене процедуре која подразуме-

ва пријаву и одлуку одбора, боравити у овом резиденсу. 

Glogau AIR је динамична установа у којој бораве афир-

мисани уметници са свих страна света. Победници ће 

осим прилике да представе свој конкурсни рад, моћи да 

се упознају са Берлином, градом који представља једну 

од најважнијих дестинација у свету за савремену умет-

ност и културна дешавања.

Архитектонски биро SINESTEZIA

Синестезиа д.о.о. је архитектонски биро са седиштем у 

Паризу и канцеларијом у Београду, који је 2004. основала 

Ана Затезало-Schenk. Од свог оснивања студио је реали-

зовао различите врсте пројеката, укључујући и учешће 

на бројним конкурсима за урбанистичке пројекте у Ср-

бији: у Београду (Блок 65, Блок 19, Калемегдан, Каленић 

итд), у Краљеву, затим у Русији (Москва), у Грчкој (Ати-

на, Солун), у Црној Гори: Херцег Новом, као и комплекс 

Каштел у Бања Луци.

Студио је 2008. године реализовао пројекат Хотела Но-

бел који се налази у непосредном окружењу председ-

ништва Србије на Андрићевом Венцу бр 10. Објекат 

површине 5000 м2 је у току финалне реализације, а зав-

ршетак изградње је планиран до краја ове године. За-

хваљујући идејном решењу арх. бироа Sinestezia, овај хо-

тел је успео да уђе у ланац Design Hotels који постоји ши-

ром света. Поред споменутог хотела, биро Синестезиа је 

2008. године у Лондону реализовао комплексни пројекат 

адаптације, дизајна ентеријера и обједињавања 4 апарт-

мана две суседне куће, које представљају репрезентати-

ван пример енглеске барокне архитектуре, смештене у 

Wimpole street 58 у самом центру града, недалеко од по-

знате улице Oxford. Слични пројекти су такође реализо-

вани у Москви и Паризу.

Синестезиа је током година такође учествовала на 

бројним изложбама и манифестацијама, од којих тре-

ба истаћи Венецијанско Бијенале архитектуре у оквиру 

поставке града Београда, изложбу дизајнера Источне 

Европе у Берлину, прво Архитектонско Бијенале у Пе-

кингу, Бијенале у Истанбулу, као и изложбу Syn-athrosis у 

Атини, између осталих. Студио Sinestezia је 2010. године 

изабран и рангиран као TOP 10 SERBIAN ARCHITECTS 

UNDER 40 од стране међународне архитектонске орга-

низације и издавача „New Italian Blood“, у сарадњи са Ве-

нецијанским Бијеналом архитектуре и AutoDesk-ом.

Web site: http://sinestezia.com/
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

АРХ. САША БУЂЕВАЦ

„Архитект“: Колега Буђевац, Ви сте освојили прву и је-

дину награду на поменутом конкурсу у априлу прошле 

године. Какав је Ваш коментар идеје да се распише ова-

кав конкурс и какве су реалне потребе и могућности за 

остварење те идеје?

С. Буђевац: Нишу сасвим сигурно треба конгресни цен-

тар. Годинама се осећа недостатак простора за органи-

зовање конгресних и сличних манифестација које траже 

велики аудиторијум са адекватним пратећим садржаји-

ма. На жалост, сада имамо само неколико неадекват-

них сала у целом граду које су мале, запуштене и испод 

цивилизацијских стандарда које је заслужио наш град. 

Бојим се да су тренутне могућности наше средине мале 

и да ће реализација конгресног центра остати за касније. 

Можда тај недостатак надомести приватни капитал.

„Архитект“: Позвани пројектантски тимови презенто-

вали су различита решења за реконструкцију једног од 

најзначајнијих јавних објеката града, по његовим архи-

тектонским и амбијенталним вредностима. Како уопште 

приступити решавању оваквих задатака, односно у којој 

мери треба поштовати контекст, а истовремено испуни-

ти програмске захтеве?

С. Буђевац: У нашем награђеном пројекту смо показа-

ли да град мора да поштује, штити и чува архитектон-

ско наслеђе које има. У оквиру постојећег објекта Дома 

војске је свакако могуће организовати модерни конгрес-

ни центар, са очувањем затечених архитектонских вред-

ности којих неоспорно има. Могућа је и софистицирана 

доградња хотела која не би нарушила постојећу архитек-

тонску композицију, што смо показали у нашем пројек-

ту.

„Архитект“: Какво је Ваше мишљење о актуелној ситу-

ацији у Нишу, у смислу односа постојеће градитељске 

баштине и новоизграђених објеката? Колико доброг а 

колико лошег има у урбанистичко - архитектонској сли-

ци града?

„...Виши степен личне уметничке слободе значи и повећану 

личну одговорност...“ 

У нашој редовној рубрици, која је у прошлом броју изо-

стала из техничких разлога, објављујемо разговор са 

Сашом Буђевцем, нишким архитектом средње генера-

ције, који за собом има не само обимно дело већ и низ 

награда на архитектонским смотрама у Нишу и Бео-

граду. Непосредан повод је прва награда на позивном 

конкурсу за реконструкцију Дома војске у Нишу, што 

је била тема прошлог броја „Архитекта“.
С. Буђевац



42

АРХИТЕКТ 39  40

С. Буђевац: Однос старог и новог у граду је онакав как-

вог смо га сами направили и заслужили – осредњи, 

дакле онакав какви смо и ми сами. На жалост, мало је 

добрих примера где нова архитектура живи у правој 

коегзистенцији са наслеђем, поштује га, или још ређе, 

додатно афирмише. Да је могуће изградити модерне 

програме у оквиру заштићеног архитектонског ткива, 

показали смо мој отац и ја на пословном центру „Горча“. 

На жалост, тим објектом се лоше газдује, па је прилично 

запуштен и девастиран разним криминалним интервен-

цијама. Треба похвалити реконструкције неких фасада у 

центру које ради град са Заводом за заштиту спомени-

ка културе Ниш. Велики проблем је лош рад грађевин-

ске инспекције и комуналне полиције, као и још неких 

градских стручних служби које су умногоме одговорне 

за лошу слику града.

„Архитект“: Ако се мало вратимо уназад, у време Вашег 

студирања у Београду, како се тада Ваша генерација од-

носила према наслеђеном, а какве сте идеале и погледе 

на даљи развој архитектуре имали? Да ли је досадашња 

пракса изменила те ставове?

С. Буђевац: Сматрам да однос према „наслеђеном“ у ар-

хитектонској пракси и културолошки гледано, никако не 

сме бити „генерацијско“ питање. Оно што су мене учили 

на факултету јесте универзална и светски призната док-

трина, а то је да треба поштовати туђа градитељска, али 

и свака друга достигнућа, без обзира да ли су стара 200, 

20, или само 2 године, наравно уз зналачку, квалифико-

вану валоризацију. То је генерално питање општег обра-

зовања и елементарног васпитања. Тешко је очекивати 

исправно схватање било ког културног наслеђа од неко-

га ко никада није учио историју уметности, а историја 

архитектуре га интересује колико и лањски снег. Жалим 

што постоје и такве крње високе школе за архитекте.

„Архитект“: Како би Ви резимирали развој архитектуре 

у Србији за последњих тридесет година, одн. где смо ми 

према „свету“, да ли је Ниш „провинција“ или и овде има 

реализација које завређују пажњу? Ако има, које су то, 

по Вашем мишљењу?

С. Буђевац: Ви ме практично питате како видим развој 

архитектуре у трајању моје каријере, обзиром да скоро 

толико и радим као архитекта. Провинција није гео-

графски већ филозофски појам, па Ниш не мора да буде 

провинција баш онолико колико то јесте у нашим гла-

вама. Развој архитектуре у Србији одувек иде у корак 

са светским тенденцијама. Данас више него раније. Ми 

једино имамо проблем са малим буџетима па као сиро-

машна средина тешко правимо архитектонске и друге 

духовне врхове. Све што понекада ова средина изне-

дри а да је глобално респектабилно, на нивоу је ексцеса, 

чуда, и потпуни је изузетак. Сви објекти у Нишу који су 

награђивани последњих година на стручним манифе-

стацијама овде и у престоници су вредни, уз неколико 

незаслужено промашених али и промовисаних. Има 

и оних зиданих пре 1950. а који нису валоризовани на 

адекватан начин. Рецимо, моја омиљена кућа у Нишу је 

у ул. Душановој бр.30, вероватно је из тридесетих година 

20. века. Ако неко од колега зна нешто о тој кући, аутора 

или неки податак, нека ми јави. Бићу захвалан.

„Архитект“: Ви сте освојили више награда на салонима 

архитектуре у Нишу и Београду. Које од њих издвајате 

као значајније? Питање се односи и на награде на кон-

курсима.

Капела на Бубњу, 2003. КУБ Кућа, 2003.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ
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С. Буђевац: У сваком случају најзначајније што сам ура-

дио је капела на Бубњу. Тај мали објекат је ушао у све 

антологије Српске архитектуре, а и данас га помињу по 

стручним скуповима и у иностранству. Следи и неколи-

ко награђиваних објеката: KУБ кућа коју ја посебно во-

лим, пословна зграда ЕУРОГЛАС... али и неки који нису 

награђивани, а ја их сматрам за мени значајне, као што 

је зграда ЈУБАНКЕ у Обреновићевој улици у Нишу, моје 

здравствене станице које се реплицирају сада као тип-

ски објекти...

„Архитект“: Ваша активност се последњих година 

одвија у сопственом архитектонском бироу. Реците нам 

какво је било ваше кретање кроз каријеру, од пројектан-

та у великом бироу до сада, и каква су поређења? 

С. Буђевац: Ове године је тачно десет година како имам 

свој самостални архитектонски студио. „Нишпројект,“ 

у коме сам радио скоро 15 година, је тада био највећа 

пројектантска и инжењеринг кућа јужно од престони-

це. Рад у тако великом архитектонском бироу је нешто 

што само могу да препоручим млађим колегама. Тако се 

учи. На жалост, велики бирои умиру и готово да их нема 

више, колико ни великих послова у континуитету. Сада, 

наравно, имам неупоредиво више креативне слободе, 

али и мање корпорацијске удобности коју велике фирме 

пружају. Сада између инвеститора и аутора не постоји 

никакав тампон. Виши степен личне уметничке слободе 

значи и повећану личну одговорност.

„Архитект“: Какав је Ваш однос према инвеститорима, 

колико они утичу на Ваш рад, одн. до које мере уважа-

вате њихове захтеве? Да ли и колико успевате да се из-

борите за Ваше идеје, што је вечито питање за једног ар-

хитекту?

С. Буђевац: Инвеститор је равноправни учесник у 

стварању архитектуре. Ако погледате паралелу, на-

града Оскар се додељује и продуцентима у филмској 

индустрији који би били пандан инвеститорима у на-

шој струци. Мало је инвеститора који ми дају потпуно 

слободне руке у пројектовању и то су потпуни изузеци, 

попут оног са КУБ кућом. Наметање, или боље речено, 

афирмација својих идеја је свакодневни посао архитекте. 

Наша улога је, наравно и просветитељска, ма колико то 

претенциозно звучало. Мој генерални став јесте да је мој 

посао да направим специфичну кућу за специфичног чо-

века, а не за себе, па је у том смислу узајамно разумевање 

и поверење између архитекте и клијента важно. Најбоље 

и најређе је када се инвеститорови погледи на ствари 

поклопе са мојим. Једна од основних глупости код људи 

јесте што мисле да знају боље само јер тренутно имају 

пуно пара.

„Архитект“: Једно од обавезних питања је: које своје 

објекте издвајате као успешније? Ваш одговор ће одлу-

чити о избору фотографија које објављујемо уз овај ин-

тервју.

Винарија, 2009.
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С. Буђевац: Малочас сам помињао моје значајније објек-

те, па су ти препознати и као успешнији. Заправо, мени 

је жао што су ми најуспешнији пројекти остали нере-

ализовани. Неколико пословних објеката и кућа, као 

и пар пројеката винарија сматрам за луцидније у мојој 

продукцији, али ето, нисам имао срећу да буду и мате-

ријализоване. Чини ми се да исту судбину деле и многе 

моје колеге, да имамо пуно добре „папирнате“ архитек-

туре сахрањене у фиокама. Притом, ту не бројим идејне 

пројекте, већ само добре главне, којима се просто није 

дало. Има у томе неке недокучиве метафизике.

„Архитект“: Како оцењујете рад Друштва архитеката 

Ниша и његове активности, у смислу промовисања до-

бре архитектуре на изложбама, едукације, издаваштва, 

сарадње са градским институцијама и факултетом?

С. Буђевац: Рад нишког Друштва архитеката је потпу-

ни феномен који нам даје наду у развој ове средине и 

показује да је све могуће ако постоји довољно љубави и 

воље. Када се чини да је друштво у регресији у свим сфе-

рама, посебно у култури, ДАН је у исто време направио 

видан напредак: зграда нашег легата блиста, продуцира 

се све више квалитетних изложби, Тријенале, сада као 

већ озбиљна традиција, стално се унапређује… Наравно 

за све то је заслужно само неколико колега које су поди-

гле ДАН на респектабилни ниво великим ентузијазмом 

и радом. Свака част!

„Архитект“: Имате ли неки додатни коментар на теме 

које смо у разговору дотакли?

С. Буђевац: Пожелео бих колегама пуно богатих а про-

свећених инвеститора и паметних дана, а Друштву ар-

хитеката много богатих а дарежљивих спонзора.

„Архитект“: Захваљујемо се и желимо Вам успех у 

даљем раду.

Разговор водио Уредник

Фотографије:

Иван Радовић,

Милан Јосиповић,

АРХИТЕКТУРАБУЂЕВАЦ

Здравствене станице, 2001., 2008., 2011.

ФОРУМ Ниш, 2011.

CAY House, 2012.
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ИСТОРИОГРАФИЈА

СТВАРАЛАШТВО АРХ. ЈУЛИЈАНА Љ. 

ДЈУПОНА 1871, ОДЕСА  1935, НИШ

У РУСИЈИ ДО 1917. ГОДИНЕ КРОЗ ПРИЗМУ 

АКАДЕМСКЕ АРХИТЕКТОНСКЕ ШКОЛЕ 2

Арх. Светлана Ј. Фоменко* 

„Добивши образовање архитекте, Јулиан Људвигович 

Дјупон се вратио у родни град – Одесу, где је успешно 

радио од 1901. до 1906. године на дужности архитекте у 

Институту благородне девице. У Одеси и у другим гра-

довима садашње Украјине и Молдавије неимар Дјупон 

је много пројектовао и градио за приватне инвеститоре, 

понекад у коауторству са архитектом В.М. Кабиољским. 

У том периоду су изведени: кућа и пратећи објекти на 

имању Калачевског „Криви Рог“ у Екатеринославској гу-

бернији (данашња Дњепропетровска област у Украјини); 

стамбена зграда за издавање Ришљакова у Кишињеву; 

кућа г. Бржезовског у Бесарабијској губернији.

У овом броју објављујемо други део текста о једном од 

најплоднијих архитеката руске емиграције, Јулиану 

Љ. Дјупону, првом од многих који су у Нишу живели 

и стварали у периоду између два рата. Текст смо доби-

ли љубазношћу арх. Светлане Ј. Фоменко, која се бави 

истраживањем дела архитеката руске емиграције у Бе-

ограду и Србији.  

Екатерински трг у Одеси. Фото 2012.г.

Војни храм у част Ускрснућа Христовог, 1906-1914.г. 

Арх.Ј.Л.Дјупон (претп.).Фото 2011.г. 
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На раду у Одеси, архитекта Дјупон је такође добио на-

руџбину за изградњу виле госпође Шчелкунове, као и 

за стамбену зграду г. Путјата у Харкову. У Одеси су из-

грађене и стамбене зграде г. Ф. Маха и г. Н. Ц. Беликови-

ча, изведене у сарадњи са архитектом В. М. Кабиољским. 

Један од представљених објеката Дјупона и Кабиољског у 

Одеси је Дом Жданова, изведен 1901. године на централ-

ном тргу града – Екатеринском тргу. Здање је домини-

рајући елемент у плану организације трга, понављајући 

магистралне правце који су га формирали. Еклектичка 

фасада је у функцији „декорације“ за споменик царици 

Екатерини Великој. На Париској архитектонској кон-

ференцији 1901. године, Екатерински трг са спомеником 

добио је признање као најбољи јединствени архитектон-

ски ансамбл у Европи. Сваки од осам објеката који фор-

мирају Трг данас је споменик архитектуре.

Дјупон је 1908. године прешао у град Рјазањ и ступио у 

службу у Војној стамбеној управи. Током неколико го-

дина он се бавио разрадом и изградњом комплекса обје-

ката војног насеља за Болховски пук у Рјазању. У 1914. 

године завршена је изградња Храма у част Ускрснућа 

Христовог (почетог 1906. године), који је био у саставу 

поменутог комплекса. Аутор овог истраживања претпо-

ставља да је Дјупон учествовао у завршавању изградње 

Храма.

Најзначајнији, с тачке гледишта архитектонског оте-

лотворења неокласичних тенденција у стилу Модерне, с 

правом се може навести пројекат Друштвене банке Сер-

геја Живага у Астраханској улици (данашња ул. Лењина 

бр. 30), који је Ј. Љ. Дјупон израдио за конкурс објављен 

1912. године. После доделе прве награде, он је почео из-

градњу на пролеће 1914. године и завршио после 1,5 го-

дине, новембра 1915. године, без обзира на почетак Пр-

вог светског рата и на повећање завршних трошкова. 

Банка се уселила у један део приземља, остале просто-

рије су биле дате Градској скупштини и Управи.

Са овим подацима, истраживање о животу и раду 

мајстора академске архитектуре у Русији се прекида. До 

недавно, о иностраном стваралаштву уметника-архи-

текте Дјупона руским истраживачима ништа није било 

ИСТОРИОГРАФИЈА

Друштвена банка С.Живаго у Рјазану, главна фасада, 1914-1915.г., Арх.Ј.Л.Дјупон.Фото 2011.г. 
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познато. У Сектору Биографског речника Државног на-

учно-истраживачког музеја А.В. Шчусева, картотека ру-

ских архитеката садржи податке (са многобројним не-

тачностима) о руском периоду стваралаштва Ј. Љ. Дјупо-

на, а у рубрици „Датум смрти“ наведено је: „после 1917. 

године“.

Сада је познато да је после Октобарске револуције 1918. 

године архитекта напустио Русију. Питомац Петроград-

ске архитектонске школе, проносећи њену традицију 

кроз свој стваралачки живот, он се у зрелом добу, као 

дипломирани стручњак са великим искуством у раду, 

нашао у Србији, где је продужио професионалну делат-

ност и дао одређени допринос даљем развоју неимар-

ства своје отаџбине, али у његовој иностраној варијанти.

Превео З. Чемерикић

* Арх. Светлана Ј. Фоменко, постдипломац на катедри 

Опште историје уметности Руске академије сликарства, 

вајарства и архитектуре „Иља Глазунов“ у Москви

Друштвена банка С.Живаго у Рјазану, фрагменти главне фасаде. Фото 2011.г.
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КОНСТАНТИНОВА БАЗИЛИКА

У ТРИРУ 1

Арх. Зоран Чемерикић

„I. Историја грађевине

Аула царске палате (заједнички назване Базилика), са-

мосталне грађевине у опеци између других сачуваних 

римских споменика у Триру, била је некада у центру ове 

палате. Саграђена 310. године после Христа, под вла-

давином Константина Великог, ова раскошна сала на-

мењена званичним пријемима била је током целог јед-

ног века привилеговано место показивања империјалне 

моћи. Пад римског суверенитета у областима Мозела 

и Рајне значио је брутални завршетак величанствено-

сти Базилике. Дакле, почиње богата историја недаћа 

ове грађевине коју можемо пратити до наших дана. У 

V веку Франачки краљ запоседа Аулу и ту поставља ад-

министрацију својих вазала. Али нова властела, која је 

до тада знала само за конструкције од дрвета, била је 

неспособна да савлада проблеме одржавања палате од 

камена, поготово оваквих гигантских размера. Мало по 

мало, грађевина се упропашћавала: спољашње галерије 

се руше; импозантни брод је остао без крова, у тој мери 

да је могао да се користи само као унутрашње двориште; 

на спољне зидове римског порекла наслониле су се мање 

помоћне полукружне грађевине (станови, штале...). У 

1197. години Аула, такође звана palatium, коначно je про-

дата и дошла је у посед надбискупâ Трира, који су се ту 

сместили за стално. Предузети су велики радови. Апси-

да је била одвојена од брода зидом и претворена у стам-

бени простор са више етажа. Брод је дакле имао само 

један прилаз - постављен у оси трећег прозора западног 

зида – који је отворен у маниру примитивног зидања...

Сада се још увек могу препознати, са унутрашње стране 

западног зида, ови прозорски отвори који су у међувре-

мену зазидани. Из овог периода такође датира дугачки 

подрум са двоструким равним сводовима и засвођеним 

нишама, постављен у југоисточном углу Ауле.

Архитектура грађевине претрпела је озбиљне штете 

у XVII веку док су Бискупи Трира спроводили у дело 

своје планове чији је циљ био да се Аула трансформише 

у нову палату. На месту узаног palatium-а, све у тајно-

сти, појавила се конструкција од четири крила којој је 

додато унутрашње двориште; базилика је била спојена 

са овим ансамблом преко западног крила. Ради форми-

рања стамбеног крила, римски широки брод од 27,50м 

је сужен на 9м. У унутрашњости су саграђене три ета-

же, након што су римски прозори зазидани и замењени 

мањим, само да осигурају светло свакој етажи. Могу се 

препознати ослонци ових етажа по везама - тракама од 

камена пешчара које иду дуж зидова од опеке. Сачувана 

је и „Кула Племића“ одн. стара апсида која је имала улогу 

угаоног бастиона новог ансамбла.

Римска Аула се налазила у овом тужном стању док је 

Француска револуција приводила крају режим Биску-

Поводом обележавања 1700 година Миланског едикта, 

као један од неколико прилога везаних за овај јубилеј 

и главну тему следећег броја, објављујемо први део 

текста *W. Reusch-a о овој монументалној грађевини 

која има дугу и богату историју, а занимљива је и са ар-

хитектонске тачке гледишта. Трир (нем. Trier, франц. 

Trèves, лат. Augusta Treverorum), сматра се најстаријим 

градом у Немачкој, и један је од европских градова 

везаних за императора Константина Великог, поред 

Ниша, Константинопоља, Јорка у Енглеској. Основан 

је 16. године нове ере, на обали реке Мозел, у југоза-

падном делу Немачке. Касније је постао главни град 

римске провинције Galia Belgica. У средњем веку је био 

седиште моћне Трирске надбискупије, а у њему је ос-

нован Универзитет 1473. године. За освајање града Не-

мачка је дуго ратовала са Француском. Сада припада 

савезној држави Рајна Палатинат. Константинова ба-

зилика је једна од градских знаменитости из римског 

времена, поред Трирске катедрале, Цркве Наше Госпе, 

Амфитеатра, мостова...

(Храм Спаситеља)

Ентеријер Константинове Ауле - реконструкција
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Базилика пре бомбардовања у августу 1944.г. 
Поглед на апсиду са галерије оргуља.

Базилика после разарања 14. августа 1944.г.

Ентеријер базилике Оргуље базилике
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па Трира и истеривала локалног господара из своје ре-

зиденције. Пошто је кратко време користила грађевине 

као војну болницу, француска администрација је 1795. 

године трансформисала цео архитектонски ансамбл у 

касарну. Почев од 1814. године пруска војна администра-

ција наставља радове и подиже велику касарну. Овакво 

стање је потрајало све док краљ Пруске Фредерик Гијом 

IV није одлучио 1844. године да растаурира Константи-

нову Аулу, врати је у оригинално стање и поклони про-

тестантској заједници Трира за верске обреде. Уклоње-

ни су сви анекси из XVII века, реконструисан је јужни 

и источни зид (у црвеном пешчару) преко римских фун-

дамената, који су још увек ту стајали. Античка грађеви-

на је откривена у својој моћној архитектонској гранди-

озности. У 1856. години одржано је званично освећење 

Храма. У августу 1944. године величанствени споменик 

је делимично разорен гранатама и запаљивим бомбама. 

Од 1949. до 1956. године Рајнски археолошки музеј из 

Трира довршио је ентеријер и у кружном ходнику грађе-

вине обавио археолошка и архитектонска истраживања 

која су довела до нових открића у Константиновој Аули 

и показала остатке још старијих конструкција.“

(Други део текста објавићемо у следећем броју)

______________________________

*Текст проф.др. W. Reusch-а и илустрације објављени су 

у брошури „La Basilique Constantinienne de Trèves“, из-

дање Volksfreund-Druckerei Nik.Koch, Trier, 1960. Превод 

са француског: З. Чемерикић

Базилика и анекси у Средњем веку. Лево - „Кула Племића“ (стара апсида Ауле)

Базилика, Храм Спаситеља. Освећење Храма 1856.г.
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ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ОБЈЕКАТА
 АЛ БАХАР КУЛЕ У АБУ ДАБИЈУ

Абу Даби завршава изградњу свог новог обележја, Ал 

Бахар кула близнакиња. Међународно позната кућа 

„AEDAS“ урадила је овај савремен и јединствен пројекат 

за потребе главног седишта инвестиционог већа Абу Да-

бија [Abu Dhabi Investment Council Headquarters] и тиме 

показала свету како треба радити енергетски ефикасне 

објекте.

Ал Бахар куле користе вероватно највећи и најнапред-

нији систем засенчења на свету. Застор кула је пројекто-

ван користећи геометријски мозаик који је реинтерпре-

тација традиционалних арапских застора „машрабије“, 

формирајућу спољашњи омотач од троугластих панела 

постављених у низове променљивих хексагона који се 

скупљају и шире попут кишобрана штитећи објекат од 

сунца. У исто време, објекат је добио модерну фасаду у 

стилу традиционалних исламских застора.

Сваки од преко 1.000 панела има посебан погон који 

контролише централни рачунар, како би могао да се 

прилагоди положају сунца у току дана, чиме се топлот-

ни добици и изложеност сунцу смањује и до 50%. У току 

Ал Бахар куле

Систем засенчења „машрабије“

„Машрабије“ на фасади

Приредио арх. Иван Тошић
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ноћи оне су отворене, чиме се преко ноћи види цела 

фасада. Ујутру, како сунце излази, машрабије на истоку 

почињу да се затварају и како се сунце креће око згра-

де, тако се цео низ машрабија креће (затвара) заједно са 

њим.

Ова интелигентна фасада, заједно са соларним панели-

ма за грејање воде и фотоволтажним панелима на крову, 

значајно смањује потребу за унутрашњим осветљењем 

и хлађењем, чиме се укупна емисија угљен диоксида 

[carbon footprint] смањује за преко 1.740 тона годишње.

Компјутерски контролисано засенчење фасаде је обе-

збедило објекту међународне похвале за иновативност 

од стране чикашког савета „Council on Tall Buildings and 

Urban Habitat”. Антони Вуд [Antony Wood], директор 

савета каже: „Динамичке фасаде Ал Бахар кула, које се 

користећи компјутерску технологију саме прилагођавају 

оптималним термалним и фотометријским условима, 

никада нису биле постигнуте на овом нивоу“.

Саме куле су пројектоване тако да максимално користе 

користан простор, док у исто време пружају погледе у 

свим правцима. Северна фасада је без икаквих застора, 

пошто она никада није директно изложена сунцу. Тиме 

се омогућило да фасада има мање затамњена стакла, 

чиме више светла улази у објекат. Ово је веома значајно, 

јер многи објекти у Абу Дабију имају стакла која про-

пуштају свега 10-15% светла, а тиме се експоненцијално 

увећава потреба за вештачким изворима светла.

Анализа засенчења

Основа спрата Пресек кроз фасаду

АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕМЕ
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АРХ. МИЛЕ ПАУНОВИЋ 

Наши архитекти у свету

Дипломирао је на архитектонском одсеку нишког Грађе-

винско-архитектонског факултета. У Пројектном би-

роу „Грађевинара“ био је од 1974. до 1988. године, а за-

тим отишао у Москву, где је радио у фирмама „Montex“, 

„Merkata trading“ и „MD Engineering“. Сада пројектује 

у свом Архитектонском студију „А4“ са сином Марком, 

такође дипломцем нишког факултета.

Значајнији изведени Пауновићеви објекти у Нишу су мо-

тел „Наис“ (1982.), хала ткачнице „Нитекс“ (1986.), стам-

бени комплекс у ул. Боре Прице (Соколска, 1986.г.), Фа-

брика рачунских машина ЕИ, Пословна зграда „АИК“. 

Аутор је и многих идејних пројеката, од којих ћемо поме-

нути зграду Градског музеја у Нишу, стамбено-пословни 

објект у ул. Војводе Мишића, стамбени комплекс „Кон-

стантин“ – ул. Романијска, као и пословни објект „ЈУ-

НЕКС“ у Београду. На београдском Салону архитектуре 

1979. године, са другим нишким архитектима (П. Јанић, 

Ђ. Глигоријевић, Љ. Давидовић, Д. Вељковић) презенто-

вао је свој идејни пројекат Школе за ликовне техничаре 

и Музичке школе.

Листа пројеката из Русије је дуга:

 Хотел „Центросојуз“, Москва

 „Сбербанк“, Москва

 Резиденција „Завидово“,  Московска област

 Стамбено-пословни комплекс, Астана, Казахстан

 Административни објекат „Аутоваз“, Тољати

 Тржно-пословни центар, Тољати

 Супермаркет „САМ“, Москва

 Пословно-апартмански објекат „Митишчи“, Москва 

 Пословни објекат у Казану 

 Ентеријери пословних објеката и клубова у Москви 

У овом приказу представићемо неколико значајнијих 

пројеката и цртежа Милета Пауновића.

Приредио З. Чемерикић

3Д визуелизација објеката: арх. Марко Пауновић

ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА 

ПРОЈЕКТОВАЊА У 

РУСИЈИ

У жељи да презентујемо рад нишких архитеката који 

већ дуже време не живе у Нишу, а имају иза себе зна-

чајне пројекте и изведене објекте и овде и тамо где су 

сада, објављујемо приказ неколико значајнијих дела 

арх. Милета Пауновића, уз његову краћу биографију.

Хотел у Казану, ул. Пушкинскаја, 2012., перспектива

Пословни објекат, 3Д визуелизација
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Трговински центар у Москви, фасада

Пословно-апартмански објект у Москви, 2005.г

Административни објект у Казану Ентеријер кабинета Б.Н.Јељцина, скица, 2000.г.

Стамбено-пословни објект у Казану
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Пословни објекат у Казану, ул. Карла Маркса, 2012., фасада

Трговински центар у Москви, Пјатницки пут,

3Д визуелизација

Резиденција за генерала, Подмосковље

Туристичко-стамбени комплекс „Ривијера Плаза“ у Казану,

3Д визуелизација

Богојављенски катедрални сабор у Москви, цртеж, 2006.Стамбено насеље, 3Д визуелизација
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НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА

Приредио др арх. Хранислав Анђелковић

795. Јелена В. Трујнаковић   
 Пројектовање друштвених зграда 

 28.10.2011.

796. Бојана Д. Андријевић  
 Пројектовање стамбених зграда 

 10.11.2011.

797. Владимир Д. Стојиљковић  
 Урбанизам 

 17.11.2011.

798. Марко З. Пејић  
 Пројектовање јавних зграда 

 1.12.2011.

799. Ана Б. Веселиновић  
 Пројектовање друштвених зграда 

 8.12.2011.

800. Милан П. Антонијевић  
 Пројектовање стамбених зграда 

 8.12.2011.

801. Александар Д. Пауновић  
 Пројектовање стамбених зграда 

 15.12.2011.

802. Бојан Н. Радановић  
 Пројектовање друштвених зграда 

 29.11.2010.

803. Јасмина А. Стојановић  
 Пројектовање друштвених зграда 

 29.12.2011.

804. Драга М. Џикић  
 Урбанизам 

 29.12.2011.

805. Милан М. Јовановић  
 Пројектовање друштвених зграда 

 29.12.2012.

806. Ивана Љ. Анђелковић  
 Пројектовање друштвених зграда 

 19.1.2012.

807. Јована Н. Вујошевић  
 Пројектовање стамбених зграда 

 26.1.2012.

808. Татјана Д. Родић  
 Урбанизам 

 26.1.2012.

809. Александра Р. Урошевић  
 Пројектовање друштвених зграда 

 23.2.2012.

810. Јелена В. Стошић  
 Пројектовање друштвених зграда 
 8.3.2012.

811. Слободан М. Сјеклоћа  
 Пројектовање друштвених зграда 
 8.3.2012.

812. Оливера Ж. Миливојевић  
 Пројектовање стамбених зграда 
 15.3.2012.

813. Марина Р. Цветковић  
 Пројектовање друштвених зграда 

 15.3.2012.

814. Ана З. Радосављевић  
 Пројектовање друштвених зграда 

 15.3.2012.

815. Војкан Ж. Вукић  
 Пројектовање друштвених зграда 
 22.3.2012.

816. Јелена М. Антић  
 Пројектовање друштвених зграда 

 22.3.2012.

817. Милош П. Пејчић  
 Пројектовање друштвених зграда 

 2.4.2012.

818. Марко Д. Гроздановић  
 Пројектовање привредних зграда 

 5.4.2012.

819. Милан Д. Стошић  
 Урбанизам 

 5.4.2012.

820. Мануела С. Николић  
 Пројектовање стамбених зграда 

 5.4.2012.

821. Сања Д. Стојановић  
 Пројектовање привредних зграда 

 5.4.2012.

822. Катарина Д. Николић  
 Урбанизам 
 9.4.2012.

823. Немања А. Белић  
 Пројектовање друштвених зграда 

 19.4.2012.

824. Миодраг Д. Митић  
 Пројектовање друштвених зграда 
 19.4.2012.

825. Жанка Б. Богдановић  
 Пројектовање друштвених зграда 
 26.4.2012.

826. Марија Ч. Стојиљковић  
 Пројектовање друштвених зграда 
 26.4.2012.

827. Саша Р. Здравковић  
 Пројектовање стамбених зграда 

 7.6.2012.

828. Андрија Љ. Бојовић  
 Пројектовање стамбених зграда 

 14.6.2012.

829. Милош В. Вукадиновић 
 Пројектовање друштвених зграда 

 21.6.2012.

830. Данијела А. Гонев 
 Пројектовање стамбених зграда 

 28.6.2012.

831. Дане М. Даниловић 
 Пројектовање стамбених зграда 

 28.6.2012.

832. Бранислав Н. Живковић 
 Пројектовање друштвених зграда 

 5.7.2012.

833. Игор М. Пауновић 
 Пројектовање друштвених зграда 

 5.7.2012.

834. Марија М. Томић 
 Пројектовање друштвених зграда 

 12.7.2012.

835. Милица М. Радић 
 Пројектовање привредних зграда 

 12.7.2012.

836. Нанад Р. Степановић 
 Пројектовање друштвених зграда 

 12.7.2012.

837. Наташа М. Петровић 
 Пројектовање друштвених зграда 

 12.7.2012.

838. Ивана М. Живојиновић 
 Пројектовање јавних зграда 

 12.7.2012.

839. Никола М. Вранић 
 Пројектовање друштвених зграда 

 19.7.2012.

840. Ненад И. Радивојевић 
 Пројектовање друштвених зграда 

 30.8.2012.

841. Невена З. Стојановић 
 Урбанизам 

 23.8.2012.

842. Сеада М. Кучевић 
 Пројектовање стамбених зграда 

 30.8.2012.

843. Стеван Д. Жунић 
 Пројектовање друштвених зграда 

 7.9.2012.

844. Андриана Ј. Штарк  
 Пројектовање друштвених зграда 

 7.9.2012.

845. Ана М. Јуштера 
 Урбанизам 

 4.10.2012.

846. Тања Т. Милетић 
 Пројектовање стамбених зграда 

 11.10.2012.

Настављамо са објављивањем имена дипломираних архитеката на Архитектон ском одсеку Грађевинско-архи-

тектонског фа култета у Нишу (последњи пут смо имена новодипломираних архитеката објавили у броју 35/36 

нашег часописа – април 2012). Овде је обухваћен период од 20.10.2011. до 11.10.2012. 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. године)

СА ФАКУЛТЕТА
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НАУЧНО  ТЕХНОЛОШКИ ПАРК

У НИШУ

Проф. др Петар Митковић, арх. Славиша Кондић, доц. др Милан Танић

Поред Министарства, у изградњу Научно-технолошког 

парка у Нишу укључени су и Град Ниш и Универзитет 

у Нишу. Основна функција НТП Ниш је обезбеђивање 

инфраструктуре и услуга иновативним компанија-

ма, нарочито онима из области високих технологија. 

Окупљањем већег броја оваквих компанија на једном 

месту оптимизовали би се услови за њихов рад, смањи-

ли трошкови и кроз потенцијалну синергију у заједнич-

ком деловању створили предуслови за веће пословне 

успехе.

Израда пројекта Научно-технолошког парка у Нишу 

поверена је Грађевинско-архитектонском факултету у 

Нишу и то ауторском тиму на челу са проф. др Петром 

Митковићем, чији су учесници арх. Славиша Кондић, 

доц. др Милан Танић, арх. Иван Костић, доц. др Мио-

мир Васов, проф. др Љиљана Василевска, доц. др Даница 

Станковић и проф. др Велиборка Богдановић. За визуе-

лизацију пројекта били су задужени арх. Војислав Нико-

лић и арх. Милан Стевановић.

На Тријеналу архитектуре Ниша 2012. године, Жири у 

саставу арх. Миодраг Медар, проф. арх. Дарко Марушић 

и мр арх. Лазар Кузманов доделио је пројекту НТП Ниш 

Награду у категорији пројеката. У образложењу Жирија 

стоји:

„Због ванредног приступа решавању комплексног садр-

жаја и оствареног дизајна, Награду у категорији Пројека-

та за Научно-технолошки парк у Нишу, добијају аутори 

професор Петар Митковић, Славиша Кондић, Милан 

Танић, Иван Костић, Миомир Васов, професорка Љиља-

на Василевска и професорка Велиборка Богдановић.“

Локација на којој је предвиђена изградња НТП Ниш 

налази се у улици Александра Медведева, у непосред-

ној близини техничких факултета. Сама форма парцеле 

условила је диспозицију и линеарно развијање плана 

објекта са подужном осом постављеном у правцу југо-

запад-североисток. Предвиђена спратност објекта је 

По+П+3 а укупна бруто површина 13978м2.

Највећи део подрума заузима подземна гаража са 75 

паркинг места. Поред тога, у склопу ове етаже пројек-

товане су техничке просторије, као и фитнес клуб при-

родно осветљен преко терасе која се каскадно подиже 

до нивоа терена. У приземљу објекта предвиђен је јак 

пешачки продор – пасаж, који је уведен да би се задржа-

ла постојећа пешачка комуникација ка студентском дому 

и ресторану, као и да би се остварио визуелни контакт 

улице Александра Медведева са наведеним садржаји-

ма. Овај пасаж дели приземље објекта на две целине. У 

У оквиру стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије у периоду 2009 - 2014. године из кредита 

Европске инвестиционе банке предвиђене су инвестиције у научну инфраструктуру у вредности од око 300 ми-

лиона евра. У склопу овог програма, који води Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, предвиђена је изградња Научно - технолошких паркова у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.
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склопу југозападне целине пројектован је улазни хол са 

аперитив баром као и конференцијска сала са 180 места 

са пратећим садржајима (санитарни чворови, гардеро-

ба и канцеларија и кабине за преводиоце на галерији). 

Североисточна целина садржи улазни хол са аперитив 

баром и санитарним чворовима, ресторан са галеријом, 

showroom који се простире кроз две етаже, као и тех-

ничку просторију за телекомуникационе инсталације и 

канцеларију које су смештене на галерији. Приземље има 

двоструку спратну висину од 6,60м, тако да је у склопу 

њега предвиђена и галерија са наведеним садржајима.

Први, други и трећи спрат предвиђени су за пословни 

простор намењен за издавање, са локалима различитих 

површина, од 20м2 до 270м2. Поред пословног простора, 

на овим етажама су пројектовани и пратећи садржаји: 

санитарни чворови, чајне кухиње, оставе, техничке про-

сторије...

СА ФАКУЛТЕТА

 Ситуација

 Пресек
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При конципирању обликовног решења објекта основни 

мотив је био да се кроз његову форму и материјализа-

цију изрази и његов карактер и намена, време у коме на-

стаје, али и нагласи његов значај у технолошком развоју 

и окренутост будућности. Основни волумен објекта де-

финисан је као динамична, флуидна форма која обухвата 

габарит првог, другог и трећег спрата. Са јужне стране 

ова основна маса пројектована је као двострука фасада, 

са спољашњом фасадном опном од сигурносних, ламе-

лираних стакала. На северној страни објекта ова опна 

се постепено разграђује и открива унутрашњу фасаду, 

материјализовану у тамно сивом „алукобонду“ са насу-

мично распоређеним зеленим детаљима. Динамичан ка-

рактер доминантног волумена додатно је појачан јаким 

еркерима са североисточне и југоисточне стране објекта, 

као и насумично распоређеним перфорацијама на дво-

струкој фасади.

Масивни габарит објекта, укупне дужине 120м, шири-

не 34м и висине 23м, олакшан је динамичним третма-

ном форме, али и увођењем пешачког пасажа димензија 

14,7x5,4м којим се задржава постојећа функционална и 

визуелна веза између улице и објеката студентског стан-

дарда који се налазе са северне стране локације ком-

плекса НТП.

У складу са актуелним трендовима у светској архитек-

тури, као и карактером и значајем самог објекта, он је 

пројектован у складу са појединим принципима енер-

гетске ефикасности и биоклиматске архитектуре, као 

што су примена зелених кровова, соларних фотонапон-

ских колектора, топлотних пумпи и двоструке фасаде. 

Функција двоструке фасаде је смањење топлотних губи-

така зими, али пре свега смањење топлотних добитака у 

летњем периоду, који су због диспозиције објекта веома 

велики, а самим тим и потрошње енергије за хлађење 

објекта. С обзиром на чињеницу да се двострука фасада 

до сада скоро уопште није примењивала на територији 

Републике Србије и да код нас представља релативно 

нов концепт, овај објекат би требало да послужи и као 

експеримент на коме би се могли испитати модели и 

оправданост масовније примене двоструких фасада.

У складу са примењеним биоклиматским мотивима у 

пројектовању овог објекта, али и самим мотивом парка 

који је уткан у његов назив, обликовним третманом и 

материјализацијом формиране су одређене асоцијације. 

Поред зелених кровова и зелених детаља на фасади и 

сама структура и третман видљивих елемената носеће 

конструкције у приземљу, у виду стилизованог дрвећа, 

симболизују основне ликовне елементе парковског про-

стора и представљају значајан контекстуални мотив у 

архитектури овог објекта.

 Приземље

 II спрат
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„ПРОЈЕКТИ И АРХИТЕКТУРА ИНГ. АЛЕКСАНДРА 

И. МЕДВЕДЕВА ОВЛ. АРХИТЕКТА“

Арх Александар Радовић

Крајем 2012. године, у оквиру своје едиције АРХИ-

ТЕКТУРА ГРАДА, Друштво архитеката Ниша објави-

ло је монографију „ПРОЈЕКТИ И АРХИТЕКТУРА Инг. 

АЛЕКСАНДРА И. МЕДВЕДЕВА Овл. Архитекта“, у оби-

му 200 страна, са цртежима, факсимилима, црно-белим 

и фотографијама у боји, и абстрактом на руском језику.

Арх. Михаило Медведев, познати нишки урбанист, син 

Александра Медведева, ову књигу припрема од 2007. 

године истражујући, сређујући и проучавајући богату 

личну и професионалну заоставштину свога оца. Том 

обимном и деликатном послу приступа подстакнут ин-

тересовањима колега архитеката и историчара архитек-

туре из Београда, Ниша и Бања Луке . Непосредни повод 

је био позив да, на међународној научној конференцији 

Руског научно-истраживачког института теорије архи-

тектуре и градитељства- РАССН и Европског универзи-

тета у Санкт Петербургу, прикаже остварења архитекте 

Александра И. Медведева и његов допринос афирма-

цији стила „Модерн“ у архитектури Србије тридесетих 

година 20. века. Прва, краћа верзија рукописа настала 

је 2009. године, а комплетан, свеобухватан и садржајан 

рад окончан је објављивањем 2012. године. У настојању 

да тему обради објективно, скоро документаристички, 

аутор књигу конципира као причу кроз живот и ствара-

лаштво А. И. Медведева, са приказима скоро свих ње-

гових пројеката, уз краће коментаре и назнаке о вредно-

стима и значају дела. У завршном поглављу „АРХИТЕК-

ТУРА И АРХИТЕКТОНСКИ СТИЛ Инг. Александра И. 

Медведева, овл. архитекта“ аутор у невеликом тексту 

објашњава стваралачки развојни пут А. И. Медведева, 

од академизма из почетних година, преко бројних врло 

запажених дела у стилу модерне, до савремене архитек-

туре средином 20. века. У поглављу „ПРИЛОЗИ И ДО-

КУМЕНТАЦИЈА“ дат је попис планова, планотека, кон-

курси, награде и признања.

Александар Иванович Медведев припада плејади ру-

ских интелектуалаца, емиграната после Октобарске 

Револуције, који су дали велики допринос културном и 

стваралачком уздизању средина у које су пристизали. 

Рођен је 1900. године у Мелитопољу, у тадашњој цар-

ској Русији, данас Украјини. После завршене „реалке“, 

храброг добровољачког учешћа у оружаним снагама Ру-

сије и емигрантских потуцања по Турској и Бугарској, 

упућује се у Париз ради студија архитектуре. Стицајем 

околности задржава се у Београду, уписује архитектуру 

на Техничком факултету и, уз рад, студира код најпозна-

тијих архитеката и професора (Б. Таназевић, П. Попо-

вић, Н. Несторовић, Красински, Свишчев, Никитин...). 

Дипломира 1929. врло запаженим пројектом Уметнич-

ког музеја у класичном стилу академизма, а већ 1930. 

Аутор: Мр Михаило Медведев

Издавач: Друштво архитеката Ниша, Ниш 2012.

Рецензент: Др Александар Кековић, арх, доцент ГАФ Универзитета у Нишу
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учествује на великом конкурсу за Банску палату и Бан-

ске дворе у Бања Луци, пројектом у духу позног акаде-

мизма. Конкурс добија арх. Јован Ранковић (седамдесе-

тих професор на факултетима у Скопљу и Нишу) а Алек-

сандар Медведев води реализацију радова. Паралелно 

започиње пројектантску каријеру радећи углавном на 

пројектима приватних кућа, напуштајући академизам 

и приближавајући се савременим стремљењима у ар-

хитектури. Из тог периода значајна су два рада: проје-

кат стамбене зграде за државни испит и план зграде 

Друштва „Неимар“, са наглашеним ослањањем на еле-

менте традиционалног градитељства. Међутим, врло 

брзо се ослобађа ових утицаја и свој архитектонски 

рукопис изграђује на принципима „Модерне“, што се 

огледа већ на пројекту Вакуфског Дома у Нишу (1933.). 

Рекло би се да овај нереализовани пројекат представља 

преломну тачку у богатој пројектантској каријери арх А. 

Медведева, који до краја остаје увек окренут савреме-

ним, напредним тенденцијама, успешно их спроводећи 

у својим делима. Врло ретко, али ипак успешно, враћа се 

ослањању на традиционалну, или класичну архитекту-

ру, вероватно одговарајући изричитим захтевима инве-

ститора (виле Чедомира Стојановића и Драгише Цвет-

ковића у Нишкој Бањи, пар мањих храмова и локала и 

др.).

Од 1935. године арх Александар И. Медведев своју плод-

ну каријеру остварује у Нишу, отварајући приватни 

пројектни биро као „овлашћени цивилни архитекта“. У 

врло кратком периоду, до II светског рата, настају њего-

ви најзначајнији пројекти: Шегртски дом у Нишу (данас 

Градска управа), берзе рада у Нишу и Крушевцу, Бано-

вински хотел, хотел „Дубровник“ и вила Драгише Цвет-

ковића у Нишкој Бањи, палата Иге Димитријевића у 

Нишу, као и бројне стамбене зграде, виле и палате. Већ у 

првим пројектима, како већим, тако и мањим, испољава 

се његова пуна стваралачка зрелост, непоколебљива до-

следност „Модерн“ стилу и завидан ниво ликовних ре-

шења. Неуморношћу и невероватном продуктивношћу у 

кратком периоду реализује велики број најразличитијих 

објеката, од стамбених зграда преко школа, домова, по-

словних, па и индустријских објеката, до великих јавних 

здања, највећим делом у Нишу и Нишкој Бањи, али и у 

другим местима (Крушевац, Књажевац, Ћуприја, Шибе-

ник, Хрлец-Бугарска).

По завршетку II светског рата, најпре, уз безрезервно 

поверење нових власти, води обнову порушеног града 

и добија израду пројекта велике војне парне пекаре у 

Нишу, а већ 1946. добија и пројекат доградње Народног 

позоришта у Нишу (изграђеног 1937. по пројекту В. Та-

таринова), који изванредно успешно реализује. Обнавља 

своје чланство у Београдској инжењерској комори и по-

креће иницијативу за активирање Друштва инжењера и 

техничара Ниша.

Уз подршку утицајних колега из Београда и градских 

власти Ниша, 1947. године формира Биро за пројек-

товање Ниш, као филијалу Пројектантског завода НР 

Србије. Као шеф пројектантске групе пројектује многе 

јавне државне и друштвене објекте, међу којима и ве-

лику зграду Државне средње техничке школе, као један 

од својих запаженијих пројеката. Престанком рада Би-

роа 1950. године арх А. И. Медведев бива „распоређен“ 

у Средњу техничку школу у којој са супругом Ксенијом, 

такође архитектом, држи више од половине стручних 

предмета.

Међутим, ценећи његове стручне и организаторске спо-

собности, 1953. године градско руководство Ниша му 

поверава оснивање „Бироа за пројектовање и надзор“ 

којим руководи до 1957. године. Биро ради мноштво оз-

биљних пројеката, претежно стамбених зграда, а арх. 

А. И. Медведев као водећи пројектант, уз ангажовање 

изабраних спољних сарадника свих профила, даје несе-

бичан допринос усавршавању младих колега, који вре-

меном постају запажени ауторитети (Б. Савић, Ј. Марин-

чевић, Ж. Дојчиновић...). У сарадњи са аутором Генерал-

ног урбанистичког плана Ниша арх. Михаилом Митро-

вићем преузима разраду ГУП-а започињући интензивну 

реконструкцију централне градске зоне. Највећи број 

објеката пројектује арх. Медведев са својим младим са-

радницима, а неке и сам аутор ГУП-а („Путник“, „Шести-

ца“, „Колонада“, „Маргер“...) Та интензивна пројектантска 

активност нимало не заостаје за оном у развијенијим 

срединама и оставља врло препознатљив градитељски 

печат.

У Средњој техничкој школи, у коју поново прелази 1957. 

арх. Медведев је веома поштован професор на пројек-

тантским предметима. По правилу часове проводи међу 

ученицима, за њиховим столовима, скоро никада са ка-

тедре, непосредно и добронамерно у некој спонтаној 

блискости, али увек са ауторитетом високог узора којем 

смо сви ми тежили. Знао је, на неки свој ненаметљив на-

чин, да ученицима усади осећање поноса и посвећено-

сти позиву, чак до границе посебности у односу на оста-

ле смерове у школи.

Од 1960. до одласка у пензију 1964. поново се враћа 

пројектовању на месту главног пројектанта и саветни-

ка у новом пројектном бироу „Инвестпројект“. Иако се 

Биро бави претежно пројектовањем мањих, најчешће 

индивидуалних стамбених зграда, арх. Медведев је по-

свећен крупнијим пројектима и већим друштвеним ин-

веститорима. Остала су два пројекта – Управна зграда 

саобраћајне секције у Зајечару и Ловачки дом на Плочи 

код Ниша – који представљају примере „коначне транс-

формације архитектонског стила арх. А. Медведева. Од 

препознатљивог израза у стилу „Модерне“ из периода 

тридесетих година, он завршава свој успешни опус врло 

чистим облицима савременог интернационалног стила.“

Све време свог радног века, па и после пензионисања, 

поред потпуне преданости пројектовању, арх. Медве-

дев је увек био и друштвено ангажован, од ангажовања 

у стручним асоцијацијама, преко разних стручних 

тела, одбора и комисија, до консултантских ангажо-

вања. Умро је 1984. године, а поводом десетогодишњи-

це смрти 1994. у Нишу је приређена изложба његових 

дела. Једног од најзначајнијих својих градитеља Ниш је 

достојно наградио дајући му 2001. улицу управо поред 

Средње техничке школе. Његово велико дело привук-

ло је пажњу и Руске академије архитектуре и грађевин-

ских наука, где је арх. Михаило Медведев одржао запа-

жено предавање. Свакако, као трајни белег остаје и ова 

књига која, по речима рецензента професора Кековића 

„баштини немерљиву историјску грађу као својеврстан 

писани споменик и незаобилазну литературу за архи-

текте, историчаре и историчаре уметности“. И коначно, 

не може се заборавити обавеза да се новом, зашто не и 

репрезентативном критичком монографијом снажније 

осветли и дефинише заслужено високо место архитекта 

Александра Ивановича Медведева у архитектури Србије 

у XX веку.
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ГЕОМЕТРИЈСКЕ ПОВРШИ

У АРХИТЕКТУРИ

Др арх. Хранислав Анђелковић

Архитектура, као најзначајнија грана ликовних уметно-

сти, има ту привилегију да је непрекидно пред очима 

јавности. Због тога је естетска страна архитектуре (ар-

хитектура је и техничка дисциплина) тражила од архи-

теката креативне форме са високим уметничким вред-

ностима. Најмасовнији архитектонски израз се ослањао 

на праволинијске форме које имају економске и извођач-

ке предности. Али, кад год је архитекта имао богатог ин-

веститора коме је естетска архитектонска вредност била 

испред трошкова изградње, тражио је израз своје архи-

тектонске визије и ван правоугаоних форми, користећи 

богат асортиман геометријских површи. Коришћење 

криволинијских форми у ранијим временима је било до-

ста отежано и због сложености статичких прорачуна и 

због проблема извођења таквих објеката. У савременим 

условима, у компјутерском окружењу, више није про-

блем ухватити се у коштац са статичким прорачунима  

криволинијских облика. Такође је развој технологије 

и материјала омогућио да се реализују и најсложенији 

објекти. Свакодневно смо сведоци грађења спектакулар-

них дела невероватних облика иза којих стоје светска 

имена у архитектури (Френк Гери, Заха Хадид, Сантјаго 

Калатрава, Норман Фостер, Ренцо Пијано...)

Међутим, да би архитекта своје идеје уобличио у архи-

тектонске форме које могу да се материјализују, мора да 

познаје најбитније карактеристике примењене геоме-

тријске структуре. Геометрија, а посебно Нацртна гео-

метрија, дају образовну димензију која оспособљава ар-

хитекту да своју идеју повеже са могућношћу њене мате-

ријализације. Нажалост, литература која се бави геоме-

тријским површима, је најчешће једнострана – или чи-

сто геометријска (са строгим математичким приступом), 

или чисто архитектонска, недовољно подупрта егзакт-

ним геометријским садржајима. Ова књига пред нама је 

једна од ретких које су на оптималан начин представиле 

оба параметра.

Обухваћене су све, за архитектуру, значајне геоме-

тријске површи, применљиве у пракси. Свака површ је 

представљена најбитнијим карактеристикама и за сва-

ку је нађено неколико примера - успешних реализација 

са светске архитектонске сцене. Иако је намењена, пре 

свега, архитектури, ова књига може користити и дру-

гим областима примењених уметности – у пројектовању 

ентеријера, индустријском дизајну, па и у сликарству и 

вајарству. Због свега реченог, сваки креатор који се бави 

обликовањем простора треба да има у својој библиотеци 

ову књигу.

Аутор:
др Соња Красић

Издавач:
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Универзитета у Нишу
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„ЛЕКСИКОН АРХИТЕКТУРЕ И 

УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТСТВА“

Арх. Слободан Малдини

На прошлогодишњем Сајму књига у Београду, овом из-

дању „Службеног гласника“ из Београда припала је На-

града за графички најлепше изведену књигу. Слободан 

Малдини је пре неколико година већ скренуо пажњу 

стручне јавности својом „Енциклопедијом архитекту-

ре“, двотомном едицијом која је касније добила своје 

наставке, али није штампана у целости. По речима ау-

тора, овај „Лексикон...“ је заправо њено скраћено ком-

плетно издање. Овде доносимо извод из уводног тек-

ста књиге, који смо добили љубазношћу аутора.

„Лексикон архитектуре и уметничког занатства“  резул-

тат је ауторовог дугогодишњег рада, започетог 1998, на 

проучавању и систематизовању појмова, историје и сти-

лова у архитектури.  Као самостално ауторско издање 

2005. објављена је  „Енциклопедија архитектуре“  Сло-

бодана Малдинија која је потом прерасла у вишетомну 

едицију. Током рада на тој едицији аутор је често раз-

мишљао о ужој, прегледнијој селекцији, сажимању и 

даљој стручној доради текстова.

Та замисао реализована је у овом Лексикону, у којем су 

дати најзначајнији појмови који се тичу историје и тео-

рије архитектуре, архитектонских стилова, конструк-

тивних и декоративних елемената архитектонских обје-

ката. Архитектура је овде представљена описом њених 

битних карактеристика  – историјских, стилских, гео-

графских, конструктивних, обликовних – као уметност 

која је настајала у контексту опште културе човечанства, 

иманентна свим цивилизацијама и друштвима, развија-

на под утицајем традиције, културних и научних достиг-

нућа. Ауторова је жеља да овом књигом допринесе из-

градњи реалне слике историјског развоја архитектуре, а 

да притом укаже на данашње вредности ове уметности, 

њен значај и утицај на савремени свет. Концепција и из-

бор одредница прилагођени су ширем кругу читалаца 

којима ће  Лексикон  пружити релевантне информације 

из домена архитектуре, уређења ентеријера, израде и 

декорације намештаја и других сродних области. Пода-

ци су преузимани из поузданих, критички одабраних 

извора, појмови су описивани чињенично, с тежњом ка 

објективности и прецизности дефиниција и са свешћу о 

значају развоја и стандардизације стручне терминоло-

гије у овој области.

Аутор није тежио свеобухватности већ је настојао да 

одреднице из области архитектуре и уметничког занат-

ства обради у четири основне групе чланака: архитек-

тонски појмови, архитектонски стилови, типови грађе-

вина, национални и регионални покрети и тенденције 

у архитектури. У средишту пажње је архитектура на 

европском тлу, али је описана и она која припада ванев-

ропским културама (староегипатска, кинеска, јапанска, 

мајанска и др.). Представљени су и архитектонски стило-

ви развијени под утицајем културне традиције Блиског, 

Средњег и Далеког истока. Поред појмова из архитекту-

ре у Лексикону  су обрађени и одређени појмови везани 

за сродне науке и научне дисциплине (геометрија), тех-

ничке дисциплине (архитектонске конструкције), урба-

низам, ликовне уметности (вајарство, сликарство), ди-

зајн, занатство (израда намештаја, технике декорације).

При избору одредница аутор се руководио општим кри-

теријумима којима се утврђује значај одређеног појма 
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или појаве у архитектури и критеријумом учесталости 

примене, односно обраде датог појма у домаћој и свет-

ској лексикографији. Обрађене одреднице незаобилазне 

су у свим значајним лексикографским издањима из об-

ласти архитектуре, а у савременој употреби су и у нашој 

стручној терминологији. Од одреднице АБАКУС до од-

реднице ЖРТВЕНИК,  Лексикон  у око 1.900 чланака, уз 

више од 1.800 фотографија, описује развој архитектуре 

од античких времена до данас, технике градње и архи-

тектонске стилове у историјском распону од асирске и 

староегипатске до постмодерне архитектуре и савреме-

ног деконструктивизма. 

Посебна пажња посвећена је описивању функционал-

них карактеристика архитектонских објеката (употреба 

и намена), историјског и географског контекста њиховог 

настанка и развоја, конструктивног склопа, примене де-

корације, орнаментике и др. Анализирани су и култур-

ни, привредни, политички, верски и војни утицаји, као 

и утицај традиције и наслеђа на развој архитектонских 

облика и стилова. 

У намери да књига буде сажета, нису обрађиване био-

графске одреднице. Значајне архитекте и други аутори 

и личности (више од 1.600 имена) поменути у одгова-

рајућим тематским чланцима издвојени су у Индексу 

имена. Тако нпр. у књизи нема одреднице ЛЕ КОРБИЗЈЕ, 

али се овај чувени архитекта помиње у одредница-

ма: АРХИТЕКТОНСКА ТЕОРИЈА, ЦИАМ, ДОМИ-

НО, ФУНКЦИОНАЛИЗАМ, ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ 

СТИЛ, МАШИНЕ ЗА СТАНОВАЊЕ, МОДЕРНА АРХИ-

ТЕКТУРА, МОДУЛОР, ПЕТ ЛЕ КОРБИЗЈЕОВИХ ТАЧА-

КА АРХИТЕКТУРЕ, РАЦИОНАЛИЗАМ У АРХИТЕК-

ТУРИ, РАВАН КРОВ, ТЕХНОЛОГИЈА И АРХИТЕКТУ-

РА, ТЕКУЋИ ПРОСТОР, УНИВЕРЗАЛНИ АРХИТЕКТА 

и др. Индекс имена не упућује на бројеве страница већ 

на чланке у којима се имена наводе, што читаоцу указује 

на то ком временском и стилском периоду, којој архи-

тектонској школи или групи аутор припада. Име Мике-

ланђела Буонаротија, нпр., у Индексу упућује на одред-

нице:  БАРОК,  ЦРКВА,  ЧИНКВЕЧЕНТО, ИТАЛИЈАН-

СКА РЕНЕСАНСА,  РЕНЕСАНСА,  СКУЛПТУРА У АР-

ХИТЕКТУРИ,  УНИВЕРЗАЛНИ АРХИТЕКТА. Страна 

имена су у чланцима Лексикона транскрибована, али су 

у Индексу, у заградама, дата и у изворном облику. 

Одреднице су повезане упутницама означеним астери-

ском (*) које читаоцу омогућују да пронађе везе унутар 

различитих група одредница, а аутору да избегне евен-

туално понављање дефиниција и описа истих или слич-

них појмова. Унутар појединих одредница дате су и по-

додреднице – ужи појмови у директној вези с основном 

одредницом – чиме је редукован број обрађених појмо-

ва, а није осиромашен садржај књиге“.

КЊИГЕ И ЧАСОПИСИ

Унутрашње стране преузете са http://maldinis.blogspot.com/2012/09/slobodan-maldini-leksikon-arhitekture.html
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ГЛАСНИК ИКС 
Издавач: Инжењерска комора Србије, Кнеза Милоша 9, 11000 Београд. www.ingkomora.org.rs

ГЛАСНИК ИКС бр. 28, септембар  2012., (46 колор страна у боји)
ПИСМО ГЛАВНОГ УРЕДНИКА: Избори би требало да покажу јединство Коморе (професор др Драгослав Шумарац, 

председник ИКС) • СТАТИСТИКА • ИЗБОРИ 2012.: Избори за Скупштину од 24. септембра до 14. новембра 2012. 

године; Расписани избори за председнике подсекција у МСП и МСИР • ТРАГОМ ДОГАЂАЈА: Избори у МСП и МСИР 

за регионалне одборе подсекција - Изабрано 80 одбора са 340 чланова (прилог припремили Вера Јурјец и Радош О 

Драгутиновић); „Новосадска канцеларија“ у Кишовој улици (Вера Бубоња); Дани Коморе на Власинском лету 2012 

– Две теме окупиле стотину учесника (Александар Панчић) • КРУПАН ПЛАН: Прва међународна конференција о 

механици оштећења ICMD1 (Београд, 25 – 27. јун) – Светска научна елита први пут на окупу (Радош О. Драгутино-

вић); Две деценије излажења IЈMD) • ДАН КОМОРЕ: Комора – добро место за рад инжењерске професије – На дан 

ИКС уручена су признања тринаесторо стручњака за реализацију великог броја реализованих пројеката (Радош О. 

Драгутиновић); Најуреднији гости из Инженирске зборнице Словеније • ЛАУРЕАТИ: Др Никола Крунић добитник 

„Награде за почетак каријере“ – Пажња стручне јавности и мотивација за младе (Милован Пауновић); Архитекта Јас-

на Лојаница и грађевинка Ранка Јовановић добитнице годишње награде Коморе – „Срце Поште“ у рукама две даме 

(Слободан Кујунџић); Светислав Синђелић и мр Борис Глигић добитници годишње награде – Док има идеја човек 

треба да ради (Радош Глишић); др Небојша Стефановић, просторни планер, добитник годишње награде Коморе – За-

бољитак свих неопходна је лична иницијатива (Милован ПауновиЋ); „Квартет“ неимара ангажованих на изградњи 

моста преко Дунава код Бешке завредио годишњу награду Коморе – Изградили најдужи мост преко Дунава (Радован 

Радовић); Виктор Маркељ и Мартин Штајнкилер (Martin Steinkühler) добитници годишње награде Коморе за мост на 

Ади – Архитектура за човека (Слободан Јовановић); • МЕРИДИЈАНИ: Побољшати прекограничну сарадњу инжењера 

(Ана Ждеро); • ПЕРМАНЕНТНО УСАВРШАВАЊЕ: Најављено пет предавања (Милана Милановић); • ИЗ РАДА МА-

ТИЧНИХ СЕКЦИЈА: Конкурс за финансирање пројектата МСП и МСИР – Подржано 34 пројекта (Вера Јурјец) • УР-

БАНИСТИ: Нови конкурс за финансирање пројеката (Р. О. Д.) • РЕГИОНИ: После летњег затишја следи јесење обиље 

акција (Вера Бубоња).

ГЛАСНИК ИКС бр. 29, децембар 2012., (60 стране у боји) 
ПИСМО ГЛАВНОГ УРЕДНИКА: Чекају нас велики послови на модернизацији Коморе (професор др Драгослав Шу-

марац, председник ИКС) • СТАТИСТИКА • ЛИЦЕНЦЕ: Списак лиценци које издаје Инжењерска комора Србије • 

ТРАГОМ ДОГАЂАЈА: „18. сусрети просторних планера Србије – 2012“, Стара планина 26 – 29. септембар – Усаврша-

вање струке кроз размену искустава (Ивана Лазин); 13. Дани архитектуре Ниша – Тријенале архитектуре 2012 – Ниш, 

3. – 28. октобар – Милојковићу и Николићу Велика награда Тријенала 2012 (Александар Панчић); Табаковићева на-

града за архитектуру за реализована архитектонска дела – Слободану Кузманову „Табаковићева награда 2012“ (Вера 

Бубоња); 5. Саветовање о обновљивим изворима енергије (Стара планина, 13. октобар) – Хидро потенцијал Старе пла-

нине кроз МХЕ (Александар Панчић); Изложба „Крагујевац у другој половини ХХ века“ (14 – 28. новембар – Вишеслој-

ност архитектонског наслеђа (Александар удник Милановић); Интернационални конкурс „Tondach професионалац 

за кров Европе 2012“ – Национални победник кров винарије „Звонко Богдан“ (Слободан Кујунџић); Награда Ранко 

Радовић 2012 – Надметало се 37 радова (Милован Пауновић); ) • КРУПАН ПЛАН: Нема лепших цркава у Северној 

америци од православних (Слободан Кујунџић) • ИЗБОРИ 2012: Констисуисање трећег скупштинског сазива (Радош 

О. Драгутиновић); Нови челници Скупштине (Милован Пауновић); Састав трећег сазива Скупштине ИКС; Избори у 

МСП и МСИР – Изабрано десеторо председника подсекција (Радован Радовић); Последњи поздрав: Божидар Петро-

вић 1922–2012 – Одлазак народног неимара (приредио: Тихомир Обрадовић, аутор фотографије: Станко Костић) • 

МЕРИДИЈАНИ: Међународни фестивал архитектуре „Зочедство 2012“ – Москва, 11-14. октобар и 11-12. децембар – 

Професија архитект – време за промене (Петар Арсић / Јован Деспотовић); Састанак пет регионалних инжењерских 

комора – Подгорица, 30-31. октобар – Инжењерска иницијатива за регионалну сарадњу; Девета седница генералне 

скупштине ЕСЕС – Беч, 16-17. новембар – Професор Шумарац потпредседник ЕСЕС; 56. генерални скуп ЕССЕ – Ду-

бровник, 25-27. новембар – Инжењерска комора Србије постала члан ЕССЕ, Сусрет регионалне канцеларије Суботица 

и жупаније Чонград – Суботица, 23. новембар – Заједнички пројекти за ЕУ прекограничне фондове; Делегација Ре-

гионално центра Ниш обишла подручје погођено земљотресом у Бугарској – Размењена искуства земљотресног ин-

жењерства (Александар Панчић) (рубрику „Меридијани“ припремила Ана Ждеро, секретар Комисије за међународну 

сарадњу ИКС) • СТРУЧНИ ИСПИТИ: Висока ефикасност у 2012. години (Слободанка Симић) • СУФИНАНСИРАЊЕ: 

Подршка за четири монографије (Ивана Лазин) • ПЕРМАНЕНТНО УСАВРШАВАЊЕ: Одржана четири предавања у 

Београду и два у Нишу (Милана Миловић) • РЕГИОНИ: Природни и обновљиви ресурси у првом плану (Вера Бубоња) 

• СТРУЧНИ РАДОВИ: Решавање проблема сувишне отпадне воде у насељима и развој система канализације малих 

насеља у Воводини – Отпадне воде које се не упиају у подземље (Раде Милутиновић); Процена утицаја на животну сре-

дину регионалне депоније (Марина Д. Нанковић-Ризнић) • ИСКУСТВА: Може ли српска пракса помоћи архитектима 

Русије? („АВ“ анкета – Архитектонски весник, гласило Савеза архитеката Русије, Москва). СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК: 

Његова светост патријарх српски господин Иринеј у посети Инжењерској комори Србије: Уздам се ће се оформити 

потребна синергија.

аа_02
Издавач: Факултет техничких наука, департман за архитектуру и урбанизам, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад,

www.ftn.uns.ac.rs, www.arhns.com

аа_02 бр. 2

УВОД: Реч уредништва • АКТУЕЛНОСТИ: Конкурс за идејно решење доградње Градске библиотеке у Новом Саду; 

АSК 2012; Марко Раденковић: Нова искра – дизајн инкубатор; Оливера Лекић: MEDS – Meeting of Design Students 

• HABITAT: Љубица Миловић: Утопија; Дарко Полић: Урбанистички план и стварањр утопије; Habitat; Невена По-

ледица: Belgrade Eye; Бранислав Спасојевић: NewNewBg; Милош Живковић: Генерички град;Снежана Андрић, Јелена 

Радојевић: Кранови за Београд; Јана Качар; Живети савремену утопију • НОВОГОВОР: Марија Ристић: А шта после? 

Пропаст утопије у 20. Веку; Маша Дракулић, Сања Велисављевић: Град у доба виртуелног; Андреј Берета: Ghost City – 

Ghost Planet • ОСТВАРИВЕ УТОПИЈЕ: Think space - моралне границе; Erin Ota: We can’t buy – so we occupy! Philippe de 

Clerck: A Palace of human passion; Mariabruna Fabrizi, Fosco Lucarelli: Grundrisse; Стјепан Микетек, Катарина Ковачић: 

Рециклирање друштва; Patty Heyda: Dispatch for the Moral Border; Ивана Волић, Јасмина Бошковић, Наташа Вујков: 

Друштвени центар у Новом саду: утопија, реалност, утопија; Ива Чукић: Освајање простора – експедиција Inex филм • 

ДИПЛОМСКИ РАД: Комплекс основне школе.
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АРХИТЕКТУРА
Издавач: Клуб архитеката, Нехруова 214, 11070 Нови Београд

Архитектура бр. 172, јул-август 2012.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји)
• КЛУБ – ФОРУМ: Ержебет Ракочевић: Сви би у урбанисте (коментар) • ИНИЦИЈАТИВЕ: Ђорђе Николић: Југодрво 

– варљива судбина грађевине • КРИТИКЕ: андрија Маркуш: Европски „Краставац“ не може да се укисели у подго-

ричким „бурадима“ – ATLAS CAPITAL CENTER; Михајло Митровић: Урбанистичка жандармерија • СВЕТ: Лазар Д. 

Кесић: Архитектура на амерички начин – Титовим путем назад у Африку; Мирјана Лукић: Футурологија и Урбанизам; 

Дарко Веселин) • ИСТОРИОГРАФИЈА: Богдан Несторовић: Историја српске архитектуре (84)овић: Square Rapp у Па-

ризу • ТЕОРИЈА: Срђан Гавриловић: Записи о архитектури – Драге архитекте не радите за џабе Архитектура под при-

тиском • ИСТОРИОГРАФИЈА: Ива Мишковић: Топчидерска црква • ИСТОРИОГРАФИЈА: Богдан Несторовић: Исто-

рија српске архитектуре (85) • ИЗЛОЖБЕ: Владана Путник: Милан Томић • ДОКУМЕНТИ: Никола Добровић: завршне 

године (писма архитекти Страхињи Бановићу).

Архитектура бр. 173, септембар-октобар 2012.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у боји)
• АСА – ФОРУМ: З. М.: Уводник - Комора • ЗАШТИТА: Марио Јобст: Црвена радост и плава туга • БИЈЕНАЛЕ: Мили-

ца Радосављевић: Бијенале у Венецији – 13. Изложба архитектуре; И. М., М. С.: Венецијански Бијенале 2012 • ИНОВА-

ЦИЈЕ: Драгана Ромић: Жива архитектура - Baubotanik • ЕСЕЈ: Ђорђе Николић: Перцепција куће • СЕЋАЊА: Добривоје 

Влајчић: Ах, те шездесете (први дан на послу британског архитекте српског порекла...) • НАГРАДЕ: Мирјана Лукић: 

Прицкерова награда • ЕСЕЈ: Дарко Веселиновић: Солунски fin de siecle • ТЕОРИЈА: Sou Fujimoto – Примитивна бу-

дућност • ЈУБИЛЕЈИ: Недељко Томановић – 85 година живота и рада (Документациони центар АСА) • СВЕТ: Лазар 

Д. Кесић: Архитектура на амерички начин – Архитектура и град – Против олује • ДОКУМЕНТИ: Никола Добровић: 

завршне године (писма архитекти Страхињи Бановићу). Национална српска енциклопедија.

АрхАрт
Издавач: „Неимар“ а.д., Кнегиње Зорке 2, Београд, E-mail: redakcija@neimarv.rs, www.arh.art.rs

АрхАрт бр. 7, јесен 2012.г. (108 страна у боји)
Напомена: наводимо само наслове текстова у домену архитектуре и урбанизма.

• ИНТЕРВЈУ БРОЈА: Ивана Степановић (интервју): Matjе Leaner – француски дизајнер • ВЕСТИ ИЗ АРХИТЕКТУРЕ: 

Јована Милић: Музеј Enzo Ferrari, Модена, Шпанија; Јована Милић: Cardenova Palais Lumiere у Венецији; Јована Ми-

лић: Каменград (II том) – историјски времеплов се наставља • ФУТУРИЗАМ: Сандра Станковић: Хајде да сањамо •  

ШЕТЊА: Сандра Станковић: Купе, канте, канделабри • ФОТО РЕПОРТАЖА: Исидора Ђурић: Шопинг у Москви • 

ОТКРИВАЊЕ: Ивана Степановић: Фонтана прави мехуриће града • НОВО: Ивана Степановић: Будућност може да 

почне (Патрик Шумахер говори о томе како ћемо живети) • КЊИГЕ: Р. А.: Слободан Малдини - Лексикон архитектуре 

и уметничког занатства, Службени гласник, Београд, 2012.

АрхАрт бр. 8, зима 2012.г. (108 страна у боји)
Напомена: наводимо само наслове текстова у домену архитектуре и урбанизма.

• ИНТЕРВЈУ БРОЈА: Ивана Степановић: Дизајн – Карим Рашид, у мисији редизајнирања планете • ВЕСТИ ИЗ АР-

ХИТЕКТУРЕ: Јована Милић: Тројка у Куала Лумпуру; Јована Милић: Фостер у Абу Дабију; Ивана Степановић: Ор-

хан Памук отворио музеј невиности • ПРОЈЕКТИ: Ивана Степановић: Параметрицизам у служби историје – хотел на 

Калемегдану • РЕКОНСТРУКЦИЈЕ: Мартина Анђелковић: хотел Metropol Palace – историја писана луксузним пером 

• ВИРТУЕЛНО: Јована Милић: Плачников музеј • ПОРТРЕТ: Ана Лалић (интервју): Интервју са академиком архи-

тектом Браниславом Митровићем • ФИЛИГРАНИ: Јована Милић: Дизајн – употреба камена • MIXMEDIA: Dizajn – 

Energija koja je pobegla iz zadatog života • ШЕТЊА: Исидора Ђурић: Музеј Мајаковског у Москви • КЊИГЕ: Р. А.: Марија 

Јосифовски и Оливера Станковић – Критичка пракса архитекте Мустафе Мусића у периоду 70-тих и 80-тих година ХХ 

века у Београду. 

ДаНС
Издавач: Друштво архитеката Новог Сада, Милетићева 20, Нови Сад, тел. 021/423-485, Е-mail: dans@dans.org.rs, www.dans.org.rs

ДаНС  бр. 75, јун 2012.г. (у боји)
Цео број је посвећен 18. Салону архитектуре, Нови Сад, 2012. Представљени су сви радови изложени на Салону.

ДаНС  бр. 76, јул 2012.г. (80 страна у боји)
УВОДНИК: Реч уредништва • ТЕМА БРОЈА: Архитектура и мода; Decodeine пракса; Ескапизам: од облика до обли-

ка; Ai Weiwei/Herzog&Meuron; Galaksy Soho; Учити од реалности; Нове територије; Новартис кампус у Базелу; Музеј 

посвећен стаблу • АРХИТЕКТУРА КОД НАС: Београдски салон архитектуре; У огледалу; Салон архитектуре у Новом 

Саду • НОВИ ОБЈЕКТИ: Узорна појава у савременој архитектури Новог Сада • НОВИ ОБЈЕКТИ: Доградња градске 

библиотеке у Новом Саду; Терапијски врт • АРХИТЕКТУРА У СВЕТУ: Олимпијски Лондон 2012. • ИСТРАЖИВАЊА: 

Живот и смрт српских солитера • ИСТОРИОГРАФИЈА: Милорад Мацура; Лисје Жуто • КОЛУМНА: Култура антиур-

баности • ТЕОРИЈА: Гранично поље архитектуре • ИЗЛОЖБЕ: Изложба МСУВ; NOW/САДА • РАДИОНИЦА: Сту-

дентска радионица • НОВЕ КЊИГЕ: Улица, елемент структуре и идентитета; Куће у праисторији и средњем веку. 
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IN MEMORIAM

АРХ. БОЖИДАР ПЕТРОВИЋ 19222012.

Приредио Уредник

Када се говори о народној, традиционалној архитекту-

ри Србије, име арх. Боже Петровића је незаобилазно. 

Уз остале ауторе текстова на ову тему, од Бранислава 

Којића до Ранка Финдрика, он се издваја својим обим-

ним градитељским делом. Аутор је многобројних по-

родичних кућа широм Србије, (преко 160 изграђених 

објеката), а пре свега Шумадије, чиме је дао материјал-

ну потпору свом едукативном позиву, па треба рећи и 

духовном и моралном ставу према неимарству уопште, 

а посебно према аутохтоном градитељском наслеђу Ср-

бије. О овоме најбоље говоре његове речи:

„...Кућа у суштини јесте главни представник душевног 

израза људи одређеног подручја... Они су своја станишта 

прилагођавали тлу, његовој географији, временским 

променама...Наша стара кућа својим положајем у окру-

жењу делује скоро као природна појава. Она се усвојој 

спонтаности јавља као неко биће, као члан домаћин-

ства...Она је у потпуности задовољавала потребе кори-

сника, а истовремено одговарала условима поднебља. 

Зато ми је била узор. Транспоновањем вредности на-

родног грађења у заједници са савременим садржајима, 

техникама и технологијама, треба ићи у сусрет потпуно 

оригиналним архитектонским делима чиме бисмо обо-

гатили и себе и свет“

„...Учинимо све што је у нашој моћи да градитељско 

наслеђе као и наслеђе у целини не остане вредност ’по 

себи‘, још мање етнографска грађа, већ подстицај за 

трајање и духовни полигон за истинско стварање и ис-

тинита културна прегнућа...“

�

Арх. Божа Петровић је рођен у шумадијском селу Дићи 

где је завршио основну школу, а затим гимназију у 

Горњем Милановцу. После дипломирања 1952. године 

на Архитектонском одсеку Техничког факултета у Бе-

ограду (као студент радио је у „Енергопројекту“), уни-

верзитетску каријеру је заокружио 1983. године местом 

редовног професора на предметима Механика и отпор-

ност материјала и Теорија система. Објавио је неколико 

универзитетских уџбеника. Сарађивао са Институтом 

ИМС, Географским институтом САНУ и ИАУС-ом (Ин-

ститут за архитектуру и урбанизам Србије), где је у пе-

риоду 1976-1979. године био и директор. Учествовао је у 

изради више студија из области просторног и урбани-

стичког планирања. Аутор је урбанистичких и архитек-

тонских решења за индустријска постројења и фабрич-

ке целине у Земуну, Пироту, Бору, Смедереву, Краљеву, 

Цетињу, Бихаћу, Гани, Египту, Бејруту... Пензионисао се 

1987. године. Добитник је више награда и признања (На-

града за уметност Вукове задужбине 2002. године, Вели-

ка награда архитектуре за 2006. годину, Награда за жи-

вотно дело ИКС 2012. године).

„...Наша стара кућа својим 

положајем у окружењу 

делује скоро као природна 

појава...“

Проф. Божа Петровић на отварању изложбе на Данима 

архитектуре Ниша 2007.
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На Данима архитектуре Ниша 2007. године у галерији 

„Србија“ била је постављена изложба - триптих са темом 

„Традиционална архитектура југоисточне Србије, као 

инспирација и подстицај“

- Пројекти арх. Боже Петровића: „Кућа је наша велика 

суштина“

- Атлас народног градитељства - Стара планина

- Нишки архитекти у огледалу традиционалне архи-

тектуре.

Проф. Божа Петровић је том приликом одржао преда-

вање, а цела манифестација је имала и многе пропратне 

активности: предавања, трибине, изложбу студентских 

радова „Сеоска кућа“ и др.

Извори:

Божидар Петровић,

 „Старе српске куће као градитељски подстицај‘‘,-

Грађевинска књига, 1997.

Тихомир Обрадовић,

 „Божидар Петровић,

1922-2012. - Одлазак народног неимара“

 Гласник ИКС бр.29/2012., Београд

 Каталог изложбе „Кућа је наша велика суштина“,

Дани архитектуре Ниша 2007.

Двојна кућа браће Савић у селу Брђани, 

направљена од старог млина

IN MEMORIAM
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