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Поштовани читаоци, 
 

Вероватно примећујете да је овај 
број „Архитекта“ нешто измењен у 
односу на претходне, по дизајну 
страница, техници штампе и повезивања, 
па и по тиражу . Ипак, основне 
карактеристике су задржане – рубрике, 
уређивачка концепција, и, надамо се, 
актуелност тема и разноврсност и 
квалитет прилога. Разлог за промену 
лежи у све тежој финансијској ситуацији 
која нас је приморала да сведемо на 
минимум спољну сарадњу (која је увек 
функционисала на обострано 
задовољство) и сопственим снагама 
припремимо број. 

Тема броја је овог пута наша 
Галерија, која бележи све већу активност, 
о чему можете детаљније прочитати у 
прегледу дешавања у протеклом 
седмомесечном периоду. Резултат је, не 
само задовољство што је Галерија ДАН 
све више тражена, и што обогаћује 
понуду галеријских простора у граду, већ 
и чињеница да је она стављена на листу  
Завода за проучавање културног развитка 
при Министарству културе РС. Надамо се 
да ће јој то створити  нове техничке и 
програмске могућности.  

Као и до сада, о неким актуелним 
дешавањима у свету архитектуре, на 
локалном, државном и светском нивоу, 
прочитаћете у редовним рубрикама. 
Пред нама су овогодишњи Дани 
архитектуре Ниша, који ће бити богати 
садржајима као и до сада. То ће бити, 
традиционално, тема следећег броја, који 
планирамо да издамо на пролеће 2015. 
године. Надамо се да нас поменута 
финансијска ситуација неће омести. 

 
Уредник 
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ГАЛЕРИЈА ДАН НА ЛИСТИ 
МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ  
 

Друштво архитеката Ниша је у априлу ове 
године добило позив за учествовање у анкети коју 
је 2013. г. започео Завод за проучавање 
културног развитка, а у сарадњи са 
Министарством културе РС. Ради се о 
комплексном истраживању под називом 
„Програмске и пословне политике галерија и 
излагачких простора, и расподела јавних 
средстава“.  

Резултат прве фазе - мапирање 
галеријских и излагачких простора у Србији 
објављен је у публикацији „Атлас галерија и 
излагачких простора“. У другој фази биће 
истражена програмска и пословна политика ових 
простора, а главни инструмент за овај део 
истраживања је електронски упитник. Извршена 
је селекција ових простора према одређеним 
критеријумима, а међу одабраним просторима је 
и наша Галерија ДАН, па смо замољени да 
попуњавањем приложеног упитника 
допринесемо квалитетном спровођењу 
истраживања. Упитник је у електронској форми 
попуњен и послат Заводу, одн. истраживачу - 
вишем стручном сараднику мр Драгани 
Мартиновић. Остали сарадници на истраживању 
су ма Димитрије Тадић и Нина Михаљинац. 

Велики број питања (135), на укупно 21 
страни, конципиран је по поглављима: 
- општи подаци о галерији/организацији 
- профил организације 
- табеларни статистички преглед активности за   
   последње три године (теме и концепти, назив  
   изложбе-пројекта, број изложби) 
- структура програма 
- однос организације и уметника 
- однос излагачког простора/галерије и публике 
- сарадња и учешће на сцени 
- међународна сарадња 
- финансирање и маркетинг 
- излагачка политика и визуелни идентитет 
- ПР и развој публике 
- професионални развој и мотивација  
   запослених 
- приоритети и проблеми 
 



 
 

Јасно је, на основу великог броја питања и 
комплексности проблематике, да је Анкета 
предвиђена, пре свега, за веће и озбиљније 
галеријске просторе и организације. Међутим, то 
за нас значи да на основу ње може и треба да се 
убудуће озбиљније и систематски приступи 
изради годишњег програма наше Галерије, као и 
разматрања свих аспеката њене делатности, по 
тезама постављеним у Анкети. И поред постојања 
Уметничког савета галерије ДАН, њене 
активности су резултат ад хоц иницијатива, одн. 
заинтересованости појединаца - уметника 
различите оријентације за излагање својих радова.  

Наравно, овде се не убраја редовна 
активност у оквиру Дана архитектуре, 
традиционално богата садржајима (изложбе, 
предавања и промоције, студентске радионице), 
као и вишегодишње учешће у манифестацији 
„Ноћ музеја“. Редовне изложбе радова студената 
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу 
(предмет Ентеријер I и II) такође су вишегодишња 
традиција. Штета је што се наставнички кадар 
овог факултета са других предмета не ангажује да 
организује изложбе студентских радова, па и 
дипломских радова. Студентска „популација“ је 
овде увек била бројна и радо виђена, што 
потврђује тезу да је међусобна комуникација са 
старијим колегама и јавношћу веома пожељна и 
тражена. Још једна лепа иницијатива младих 
архитеката – пројекције филмова о архитектури – 
добро организована и солидно посећена, указује 
на то да нове идеје тек треба да уследе. 

Комерцијалне промоције су такође 
традиционалне, некад чешће, некад ређе, а увек 
пожељне јер доносе неопходне приходе Друштву. 
Нажалост, ситуација у привреди је све тежа па је 
такав вид спонзорства све ређи. Баш зато би могло 
да се размишља о новим начинима комерцијалног 
коришћења простора Галерије, под условом да то 
не наруши ниво и основни карактер и улогу 
целог Друштва архитеката. Постоји идеја да се 
изложбени простор зграде прошири и на таван, у 
смислу формирања тзв. „show-room“ простора, 
где би познате фирме уредиле ентеријер 
употребљавајућу своје производе. По тој идеји је 
већ почета адаптација, и кад то буде довршено, 
наша зграда ће бити комплетно реконструисана.  
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* 
Чињеница је да је наша Галерија 

дефинитивно прихваћена и тражена, као простор 
јединствен по атмосфери и могућностима. Ове 
године је ту одржан први пут један музички 
фестивал (Constantinus), поред музичких увода 
код отварања изложби и промоција. Даље, 
сарадња са Факултетом уметности је 
конкретизована Уговором из прошле године, што 
је као резултат имало организовање неколико 
ликовних и студентских изложби. О богатом и 
разноврсном програму ове године може се 
прочитати у посебном прилогу у овом броју. 
Фотографија је медијум у коме многи желе да се 
опробају, па је то честа тема изложби. Идеја да се 
прикаже ликовно стваралаштво нишких 
архитеката реализована је захваљујући добром 
одзиву колега, који су својим радовима у 
различитим техникама потврдили да уметничка 
компонента наше професије има одраз и у оваквој 
слободној активности.  
У прилог овој контатацији поменућемо и две 
овогодишње изложбе у нашој Галерији  које су 
имале за тему цртеж – слободан и архитектонски, 
дакле, компјутерска технологија није сасвим 
потиснула руку. Прошле године је у оквиру Дана 
архитектуре Ниша гостовала изложба 
„Архитектура на маргинама“ која је имала 
премијеру у Београду. Тема је била управо цртеж 
– слободне скице архитеката, вињете, орнаменти, 
перспективе. Позитиван одјек овакве иницијативе 
резултирао је другом оваквом изложбом ове 
године, са проширењем на учешће страних 
архитеката из региона. 

Закључак овог осврта би био у смислу 
афирмације информативне и едукативне улоге 
галеријских простора уопште, а посебно нашег 
простора, који код свих оних који први пут у њега 
улазе изазива одушевљење. Извесна удаљеност од 
градског центра не мора да буде отежавајући 
фактор. Та удаљеност није велика, а разноврстан 
систем обавештавања публике (плакати, 
интернет, писани и аудио-визуелни прилози у 
медијима, лични позиви) и добра програмска 
концепција то треба да анулира. Ако 
горепоменута анкета буде резултирала 
финансијском потпором Министарства културе, 
то ће отворити нове техничке и програмске 
могућности.  



Љиљана Милетић Абрамовић,  
кустос Салона архитектуре, МПУ Београд  
 

У КОНТИНУИТЕТУ – 40 
ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА 
САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ 
(1974  - 2014.) 

 
(текст је, уз сагласност главног и одговорног 
уредника МПУ и аутора, у целини пренет из 
каталога 36. Салона архитектуре) 

 
 „...Као да, из неког разлога, нисмо успели 

данас да се усредсредимо на властиту садашњост, 
као да смо постали неспособни да постигнемо 
естетску репрезентацију нашег садашњег 
искуства. Али ако је то тако, онда је то страшна 
оптужница самог потрошачког капитализма или 
у најмању руку, алармантни и патолошки 
симптом друштва које је постало неспособно да се 
бави временом и историјом".  

Салон архитектуре ове године протиче у 
знаку обележавања четрдесет година од 
оснивања. Годишњице се обично подударају са 
бројем манифестација, па је необична ситуација 
да је одржано 36 салона а обележава се 40 година 
од његовог оснивања. Парадокс 36 /40 узрокован 
је током деведесетих година XX века када су 
пропуштена, односно нису одржана четири 
Салона.  Сам јубилеј Салона обележен је мањом 
ретроспективном изложбом информативног 
карактера, приказано је 36 првонаграђених дела 
која су освојила престижно признање Салона 
архитектуре у периоду од 1974. до 2014. 
Једноставна поставка црно-белих принтова 
објеката допуњена је и видео презентацијом 
документарног материјала који прати 
хронологију отварања и поставки Салона. У истом 
циљу употребљени су и излози галерије, идеја 
оживљавања излога МПУ и њихово стављање у 
службу информисања и комуникације остварено 
је путем принтова са изабраним насловним  
странама каталога Салона. Значају јубилеја 
доприноси и визуелни идентитет 36. Салона где 
су у првом плану маказе које секу залепршану 
свечану црвену врпцу, док истовремено оне могу 
да означавају и пресек и нови почетак.  

Салон је основан 1974. на предлог групе 
архитеката који су сматрали да савремена  
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архитектура треба да уђе у културно поље и да се  
путем годишње изложбе афирмише и представи 
стручној и културној јавности. Конкретна 
иницијатива за оснивање Салона, како се сазнаје 
из уводних, програмских текстова у каталогу 
Првог салона архитектуре, потекла је од 
архитекте Зорана Маневића који је био 
инспирисан жељом да се успостави континуитет 
са Салоном архитектуре из 1929. године и радом 
Групе архитеката модерног правца. Ту 
иницијативу су подржали и архитекти Петар 
Петровић, Владимир Блажин, Михаило 
Митровић, Угљеша Богуновић, Милица Штерић и 
други. Такође, није случајно да је Салон 
архитектуре основан у Музеју примењене 
уметности јер у реализацији ове идеје велики 
значај има личност Јевте Јевтовића, тадашњег 
директора Музеја примењене уметности који је 
препознао архитектуру као веома важну 
дисциплину. Осим тога дугорочно је гледао на 
развој Музеја, тако да се неколико година касније, 
1979, у Музеју формира и посебан Одсек за 
архитектуру.  Оснивање Салона архитектуре 
представљало је важну прекретницу у тадашњем 
архитектонском животу Београда и може се 
разумети у склопу тежњи и покушаја за променом 
целокупног културног модела почетком 
седамдесетих и током осамдесетих година XX 
века.  

Одрживост и континуитет су битне 
одлике Салона. Свих ових година он показује 
виталност, концептуално и формално се 
модификује и мења у складу с временом, али 
истрајава у основној идеји афирмације и изградње 
свести о значају архитектуре и архитектонске 
културе у развоју друштва. Салон је у највећој 
мери замишљен као изложба архитеката, аутора 
који пласирају ауторску идеју, приступ и решење, 
а у другом плану остају инвеститори, бирои, 
различити утицаји. Изложба је посвећена 
архитектури и архитектима у најбољем смислу и 
временом је прерасла у манифестацију са 
репутацијом најважније и највеће изложбе 
савремене српске архитектуре, која ужива велику 
популарност домаће архитектонске заједнице. 
Салон има и интернационални карактер 
(гостовали су еминентни светски архитекти пупут 
Кенга Куме и Бориса Подреке) а важан сегмент 
Салона чини и пратећи програм у виду 
проблемских трибина и разговора,  
 



експерименталних студентских радионица и  
изложби, историографских тема. 

Салон је данас организационо 
структуирана изложба која настоји да покаже 
објективнији поглед на медиј архитектуре, 
релаксиран од утицаја различитих лобија, 
појединаца, организација. Међутим, када се 
распише конкурс за учешће на Салону, увек је 
присутан одређени ризик и не може се 
предвидети шта ће се појавити. Али и одсуство 
говори исто колико и присуство. Последњих 
година приметна је тенденција да се граде бројни 
хотели, најављују велики пројекти, помпезно 
рекламирани и презентовани у медијима а 
спроведени без стручне дискусије и тендера. Они 
нису изложени на Салону – зашто је то тако? 
Вероватно због тога што су домаћи архитекти 
искључени из тог процеса, а страни инвеститори 
и државни организатори нису заинтересовани да 
се у равноправној конкуренцији прикажу на 
респектабилној изложби попут Салона. 

Ту се суочавамо са глобално присутним 
питањем које се поставља пред савременог 
архитекту. Како данас започети каријеру, да ли 
архитекта мора да крене у сусрет, да измисли 
посао и пронађе инвеститора? Колико су 
архитекти припремљени за изазове глобално 
оријентисане праксе, за редефинисање метода и 
инструмената, истраживање и редизајн 
изграђеног окружења? Више није довољно то што 
архитекти воле да граде и што су у школи 
научили да праве добре зграде. Данашње 
генерације које немају посла, морају да науче да 
мењају систем у оквиру кога делују,да препознају 
прилике за промену, али и да измисле нови 
систем у целости, укључујући контекст и 
окружење. Једно од великих, али ретко 
остваривих обећања архитектуре је њена 
способност да утиче на промене. Историја 
архитектуре нас учи да најбољи архитекти овај 
потенцијал препознају и граде каријеру на основу 
приче око друштвеног утицаја, који добар дизајн 
може постићи. 

Међутим, доживели смо у сопственом 
искуству да системи вредности и критеријуми 
друштва без идеје не могу да произведу добру и 
корисну архитектуру. То посебно уочавамо ако 
направимо осврт на ретроспективу 36 Гранд 
Приx-а, посебно на прве две деценије. Одједном 
постајемо носталгични за скупом изгубљених 
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вредности на колхасовски (Rem Koolhaas) начин. 
Наиме, та врста носталгије се односи на тренутке 
прошлости у којима је архитектура имала 
способност, или наивност, да посредно утиче на 
своје кориснике. Такав став проистиче из идеје да 
је архитектура састављена од сценарија и 
ситуација које опортунистички остварују 
индивидуалне или колективне друштвене жеље и 
непредвидљиве, немерљиве могућности. У том 
смислу, живот, са свим својим комплексностима и 
противречностима, увек прелази ограничен опсег 
и визију облика коју је осмислио архитекта.  

Избор Савета и Жирија су такође од 
великог значаја за профилисање карактера 
Салона. Процедура избора чланова Жирија 
уређена је Статутом Салона архитектуре по коме 
чланове Жирија бира Савет Салона а на предлог 
кустоса. Овог пута у Жирију су се нашли не само 
архитекти (исти принцип практикован је и првих 
Салона) што је омогућило посматрање 
архитектуре у ширем контексту, а не само као 
објеката и градитељске архитектуре. 
Селективност исказана у раду прошлогодишњег 
Жирија наставио је и овогодишњи Жири у још 
већој мери. Пооштравање критеријума имало је 
веома позитиван ефекат јер је довело до 
приметног подизања нивоа укупног квалитета 
Салона архитектуре. Када је поставка у питању 
такође је постигнут виши ниво у уређености и 
уједначавању изложбе. Промена формата, 
враћање на класичне димензије паноа 70x100цм са 
понуђеним шемама распореда, довела је до 
елегантнијег и јединственијег визуелног израза 
овогодишње изложбе. 

 
Агенда 36. Салона архитектуре: 
На Салону архитектуре се излажу радови 

у професионалним категоријама – архитектура, 
урбанизам, ентеријер, публицистика, 
експеримент и истраживање, конкурсни пројекти, 
архитектонска критика и архитектонска 
фотографија. Сви радови подлежу претходној 
селекцији, жири за награде додељује Гранд Приx 
Салона, награде, признања и похвале по 
категоријама. За овогодишњи Салон кандидовано 
је 264 рада у свим категоријама. Жири је у 
званичну селекцију уврстио 114 радова, од чега је 
у конкуренцији за награде разврстано 77 радова. 
Конкурсни и студентски радови су изложени ван 
категорије за награде. 



   
Сл. 1           Сл. 2 
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА САЛОНА 
Жири 36. Салона архитектуре (26. март - 30. април 2014), Музеј примењене уметности 
у саставу: Александар Бобић, председник, Александар Кековић, Тања Манојловић, 
Бојана Пејић и Милорад Видојевић, доделио је следеће награде и признања: 
▪ Grand Prix Салона: Милану Ђурићу, Александру Вуји и Милки Гњато  
За објекат - комбиновану дечју установу "Тесла – наука за живот" у делу Блока 67 на 
Новом Београду (Сл. 1 и 2)  
▪ Награду у категорији «архитектура»: Лазару Кузманову и Миљану Цвијетићу  
За стамбени објекат у улици Васе Стајића 8 у Нови Саду (Сл. 3) 
▪ Награду у категорији «урбанизам»: Зорану Лазовићу  и  Владану  Ђокићу 
За стамбено насеље на Вождовцу, у Гостиварској улици, у Београду (Сл. 4) 
▪ Награду у категорији «ентеријер»: Иви  Бекић и Тамари  Поповић                                              
За ентеријер " Lol! Pantheon " салон и канцеларија уредништва циришког часописа 
Камензинд (Camenzind Office) у улици Краљевића Марка 8 у Београду (Сл. 5) 
▪ Награду у категорији «гости салона – дело у иностранству»:  
Браниславу Митровићу, Огњену Крашни и Синиши Таталовићу 
За управну зграду предузећа "Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград, у 
Андрићграду у Вишеграду у Републици Српској (Сл. 6) 
▪ Награду у категорији «експеримент и истраживање»: 
Бранку Станојевићу и Милени Страхиновић 
За пројекат Граница, визуелни споменик жртвама обмане - гранични прелаз Шепак – 
Лозница (Сл. 7) 
▪ Признања: Игору Марићу, Божидару Манићу и Ани Никовић, за капелу на новом 
гробљу у Барошевцу, општина Лазаревац, лок. "Петковача" (Сл.8) и Михаилу 
Тимотијевићу, за пројекат реконструкције "Трушнице" у селу Кремна код Ужица и 
претварање у део музеја шумарства (Сл. 9)                         
▪ Похвале: Александру Вуји и Весни Мили Чолић Дамјановић, за публикацију 
Инстант град – архитектонски огледи, Архитектонски факултет, Београд 2013. (Сл. 
10), Дејану Митровићу, за фотографију СРЦ Милан Гале Мушкатировић у Београду 
(Сл. 11) и Љубици Славковић, за архитектонску критику «У потрази за 
транспаренцијом - мегдан око београдског пројекта студије Захе Хадид», објављену у 
часопису Камензинд бр.2, Београд, септембар 2013, 9-17. (Сл. 12) 
 

5 



     
Сл. 3        Сл. 4       Сл. 5 

   
Сл. 6              Сл. 7 

        
Сл. 8    Сл. 9          Сл. 10 

   Сл. 11        Сл. 12   
6 



Арх. З.Чемерикић 
 

ПРЕГЛЕД  АКТИВНОСТИ 
ГАЛЕРИЈЕ ДАН 
 
МАРТ 2014.      
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА  ГОРАНА 
ШВАБИЋА „ЛИЦА, ДИЈАЛОЗИ“                                  
 

  Насл страна каталога 
 
Горан Швабић је рођен 1947.г. у Београду, живи у 
Нишу. Излагао је на три самосталне изложбе у 
Нишу и на преко сто групних изложби у Србији, 
Шпанији, Чешкој, Словенији, Хрватској, 
Републици Српској, Црној Гори, Македонији, 
Бугарској и Емиратима, на којима је добио десетак 
повала, награда и признања.  
Фотографије су му објављиване у „Илустрованој 
политици“, „Политици“, часописима „Сам“, 
„Рефото“, а радио је и за каталоге нишких 
уметника, Друштво архитеката, Галерију СЛУ, 
Центар за дизајн и маркетинг, „Нисал“. На 
домаћим и међународним изложбама 
фотографија учествовао је као члан жирија а на 
Курсу креативне фотографије ФСС и ФОН-а био 
је предавач.  
Фотографије му се налазе у Шпанији (Museo 
internacional...Catalonya) и Хрватској (Muzej 
fotografije Rijeka). Носилац је домаћег (FSS) 
излагачког звања F1 и међународног (FIAP) 
уметничког звања AFIAP од 2007.г.. Члан је Фото-
савеза Србије и фото клубова Фон Ниш и Фото 
клуба Београд.  (Из каталога изложбе)  
 
АПРИЛ  2014.      
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА  АЛЕКСЕ 
СКОЧАЈИЋА „ЦРНИ ПУТ“  
 

  Плакат изложбе 
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Изложба је посвећена Ивану Хаџи-Здравковићу. 
Био је професор на предметима Фотографија и 
Развој фотографског медија на Факултету 
драмских уметности у Косовској Митровици.  
Хаџи-Здравковић је сарађивао са нишким, али и 
националним медијима, био је оснивач независне 
продукцијске куће „Круг“ за документарне, 
игране и рекламне филмове и музичке спотове. 
Био је члан Нишког графичког круга. За 40 
година рада снимио је, продуцирао и монтирао 
више од 20.000 тв прилога, 600 филмова, имао 25 
самосталних и 50 групних изложби фотографија 
и графика (са сајта: www.dan.org.rs)  
 
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА  ЗОРАНЕ ГРБИЋ 
„ДАЛЕКА ПУТОВАЊА“ 
 

  Плакат изложбе 
 
„Зорана Грбић, професорка клавира из Београда, 
рођена је 1937. године, завршила је ФМУ а 
студирала је Историју уметности. 
Фотографије су начињене приликом њених 
путовања кроз Аустралију, Азију и Африку, 
обилазећи десетине земаља, Викторију, Нови 
јужни Велс, Квинсленд, Тасманију, Јапан, Кину, 
Иран, Јордан, Либан, Сирију, Египат, Тунис. Њен 
фотографски инстинкт и таленат за уочавање 
визуелно привлачних мотива од историјског 
значаја и за светску баштину, никада је не 
напушта. Путовања кроз векове и историју старих 
и нових градова и предела и сусрети са људима за 
њу су стална фасцинација и покретачка енергија 
у којима увек доминира аутентичан, могло би се 
рећи, лични доживљај лепе стране света. Пред 
нама су фотографије жене, професора музике, 
која у себи носи осећајност и способност да 
пренесе лепоту. Разноликост предела виђених 
очима аутора, оставља без даха сваког 
заљубљеника у путовања и путописну 
фотографију, а и архитекте ће заинтересовати 
атрактивност необичних архитектонских и 
скулптуралних форми монументалних 
димензија.“ (Велимир Саватић, МФ Фото Савеза 
Србије) 
 



MAJ 2014.      
ИЗЛОЖБА РАДОВА СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА 
УМЕТНОСТИ У НИШУ „СВЕ ЈЕ У РЕДУ“ 
 

  Плакат изложбе 
 
Изложба је едукативног карактера и уклопљена је 
у наставни програм предмета Сликарство и 
сликарске технике. Студенти су прошли кроз 
анализу, деконструкцију и поновну изградњу 
нечега што треба да представља њихов стил и 
будућу поетику. Ова изложба премијерно је била 
приказана у студентском граду у Београду, под 
менторством професора Мирона Мутаовића. 
Своје радове изложили су Никола Милић, Сава 
Милић, Предраг Милосављевић, Марко Тошић, 
Иван Митић и Богдан Стефановић. На отварању 
изложбе свирали су студенти музичког одсека 
Факултета уметности у Нишу. 
 
ИЗЛОЖБА РАДОВА СТУДЕНАТА ГАФ-а 

  
Позивница за изложбу 
 
ИЗЛОЖБА РАДОВА СТУДЕНАТА ГАФ-а са 
предмета Ентеријер I и II основних академских 
студија архитектуре генерације 2010. Ментори: 
доц.др Александар Кековић, арх.Марјан 
Петровић. Изложба је организована у оквиру 
традиционалне манифестације „Ноћ музеја“. 
 
ЈУНИ 2014.      
 
5. МЕЂУНАРОДНИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ 
„CONSTANTINUS“ 

  Прва страна буклета 
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 „Милана Петковића дефинитивно можемо 
сврстати у оне ретке, храбре и себи доследне 
ауторе – композиторе који своја дубоко 
проживљена музичка искуства преносе у дела, не 
обазирући се на актуелну тржишну (музичку) 
потражњу....Петковић, до сада, потписује два ЦД 
издања: „Музичка кутија“ из 2012.г....и албум 
„Одраз“ из 2013.г....На фестивалу је Милан извео 
материјал са овог албума...и то је уједно била и 
његова промоција.“ 
„Гудачки квартет „Мокрањац“ су децембра 2010.г. 
основали професори ове музичке школе, а 
ансамбл наставља традицију првог гудачког 
квартета у Србији који је основао С.С. Мокрањац 
1889.г. Циљ ансамбла је да извођењем савремене 
српске музике промовише стваралаштво домаћих 
композитора....Од 2013.г. квартет наступа у 
саставу: М.Павловић (виолина), Б.Јовановић 
(виолина), Т.Милошевић (виола) и Ђ.Милошевић 
(виолончело)“ (из програма Фестивала)  
 
ИЗЛОЖБА „АРХИТЕКТИ КАО ЛИКОВНИ 
УМЕТНИЦИ“ 

 Плакат изложбе 
 „...Група нишких архитеката понудила нам је 
изложбу која нас подсећа на време када су њихови 
претходници, али и савременици појединих 
излагача на овој изложби, неговали уверење да 
савремена архитектура није иступила ни корак из 
величанственог здања које се зове 
УМЕТНОСТ...Дакле, ово није обична изложба 
слика. Ово је покушај да се сликањем омогући 
повратак архитектуре својој суштини...“ (Мр 
Миодраг Анђелковић, каталог изложбе). 
Своје слике, цртеже, стрипове, карикатуре, 
спомен-обележја, опрему књига, изложило је 
двадесет нишких архитеката: Александар 
Блатник, Александар Буђевац, Саша Буђевац,  
Душан Илић, Предраг Јанић, Александар 
Кековић, Света Ковачевић, „КонтраСтудио“, 
Јован Мандић, Миодраг Марковић,   Михаило 
Медведев, Александра Мирић, Стојанка Митић, 
Иван Реди, Мирко Станимировић, Љубомир 
Станковић, Бранимир Ћирић, Ђорђе Цанић, 
Бранимир Цветковић и Зоран Чемерикић. 
Изложбу је отворио професор Факултета 
уметности у Нишу Бојан Живић.  
  



ЈУЛИ 2014.      
ИЗЛОЖБА РАДОВА СТУДЕНАТА ГАФ-а  
 

  Плакат изложбе 
(О изложби више у рубрици „Са факултета“) 
 
АВГУСТ  2014.      
ИЗЛОЖБА РАДОВА МАРИЈЕ ДУБИН 

 Плакат изложбе 
Марија Дубин је рођена у Данској а одрасла је у 
Лос Анђелесу и Стубкебингу. Студирала је на 
Академији лепих уметности у Паризу (Ecole 
Superieur des Beaux-arts). Живела је и радила 10 
година у Паризу и Марсеју, 4 године у Њу Јорку, 5 
година у Тунису, по 1 годину у Бугарској и 
Белгији. Данас живи у Данској. Имала је преко 35 
самосталних и 10 групних изложби и мурала у 
Данској, Шпанији, Шведској, Србији, Бразилу, 
Грчкој, Луксембургу, САД, Француској, Кини, 
Тунису, Белгији, Италији, Египту. У Нишу је 
ангажована на пројекту „Нови Ниш“ као 
уметнички саветник инвеститора  Clean Earth 
Capital Serbia. Сваког месеца долази да ослика 
морског коњића на неком јавном месту, као што 
чини и у Мексику, Енглеској, Данској. У Галерији 
ДАН представљено је 25 њених радова у 
различитим техникама и форматима, са истим 
мотивом – морским коњићем. Отварању изложбе 
је присуствовао и Градоначелник проф. др Зоран 
Перишић. 
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СЕПТЕМБАР 2014.     
„ВИКИМЕДИА“ ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА  
 

  Плакат изложбе 
                                  
Још једна у низу изложби победничких 
фотографија такмичења Вики Воли Земљу (Wiki 
loves Earth) стигла је и до Ниша. Такмичење је 
трајало месец дана и за то време прикупљено је 
близу 900 фотографија које је послало 40 
учесника. Трочлани жири који су чинили 
стручњаци из области фотографије, Горан 
Секулић, помоћник директора Завода, Милорад 
Кличковић, виши стручни сарадник Дејан 
Вукићевић, фотограф, одредио је 20 најбољих 
ауторских фотографија које су приказане на овој 
изложби. 
Вики Воли Земљу је глобално фото такмичење које 
се ове године први пут организовало у Србији. 
Циљ конкурса је подстицање учесника да својим 
доприносом обогате мултимедијалну базу 
природних добара Србије, којих у нашој земљи 
има преко 450 заведених. Све фотографије се 
објављују на Викимедијиној мултимедијалној 
остави (Wikimedia Commons) и доступне су под 
Creative Commons лиценцом. Такмичење је 
организовала Викимедија Србије у сарадњи са 
Заводом за заштиту природе. 
Паралелно са изложбом, одржава се и завршна 
презентација пројекта Унипедија, која се 
реализује под покровитељством програма Покрени 
се за будућност а који финансира Philip Morris 
Operation a.d., као и подела сертификата 
полазницима Вики радионице. 
Викимедија Србије је невладино, нестраначко и 
непрофитно удружење, чији су циљеви 
промоција и подржавање стварања, сакупљања и 
умножавања слободног садржаја на српском 
језику искључиво на непрофитан начин, као и 
идеје да сви људи имају једнак приступ знању и 
образовању. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Мр. Миодраг Анђелковић, акад. сликар 
 

СПАСОНОСНИ  ПОВРАТАК  
СУШТИНИ 
 
У поприлично давна, али не и заборављена 
времена, архитектура је била део сложне 
уметничке породице. Знало се: сликарство, 
архитектура и вајарство су три стуба на које је 
чврсто ослоњен велики део наслеђа целокупне 
цивилизације. Фидија и Праксител, Боромини и 
Микеланђело, били су кортиђани који су једнако 
добро сликали, вајали и пројектовали. У 17-ом 
веку, на Париској Ликовној академији, 
архитектура се испрва експериментално, а потом 
готово дефинитивно издвојила из ове тријаде и 
постала независна делатност. Протоком времена и 
деобом архитеката на корпус урбаниста и 
пројектаната такозване високе градње, јаз између 
архитеката са једне и сликара и вајара са друге 
стране био је све дубљи, инжењери архитектуре 
више рачунају него што цртају. Нажалост, 
сарадња са сликарима и вајарима суштински је 
напуштена, осим у протоколарним случајевима 
обогаћивања ентеријера таписеријом или фасаде 
пригодним рељефом.  
 
Поделом високог школства на друштвене и 
техничке факултете, архитектура је припала овим 
другим, где је “уозбиљена” студирањем 
вишетомне математике, механике, као и 
предметима који брину о хигијени грађевинских 
машина на градилишту, док је ликовна култура, 
витално неопходна архитектури, преведена у 
статус “слободоручног цртања” са готово 
факултативним обавезама на испиту. Додамо ли 
томе рђава и без разумевања тумачења нових 
концепта у архитектури који доносе сликари 
Жанере (Корбизије) и  Озенфан, пројектовање 
зграда као и читавих амбијенталних целина 
почиње да личи на особити далтонистички  
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диксиленд, а градови на монотона места за 
преживљавање.  
Последњу изложбу “чисте” архитектуре гледали 
смо у Загребу (Музеј за умјетнину и обрт) мој друг 
архитекта Сима Гушић  и ја. То је била изложба 
такозване Пустињске школе Френка Лојда Рајта, 
која нас је доводила у дилему да ли гледамо 
врхунску изложбу пејзажа Ендру Вајета или 
грађевинске пројекте. Комплексно сагледавање 
амбијента у коме је настала пројектована зграда, 
примерена општој гами пејзажа, као и 
морфолошка хармонија пројектованог и 
затеченог, искључује могућност далтонистичког 
хроматског диксиленда и морфолошког хаоса 
виђеног у нашим градовима, о чему смо већ 
говорили.  

 
Због свега казаног, радујмо се изложби која је пред 
нама! Група нишких архитеката понудила нам је 
изложбу која нас подсећа на време када су њихови 
претходници, али и савременици појединих 
излагача на овој изложби, неговали уверење да 
савремена архитектура није иступила ни корак из 
величанственог здања које се зове УМЕТНОСТ.  
 
Као што су раније архитекте Борис Подрека или 
Никола Добровић једнако неговали пројектовање 
и сликање, на том путу су већ дуго нишке 
архитекте Стојанка Митић, Предраг Јанић, 
сениор и син Буђевац, Јован Мандић,  Ђорђе 
Цанић, затим млађи Зоран Чемерикић, 
Александра Мирић, Љуба Станковић и сви остали 
присутни на овој драгоценој манифестацији. 
Дакле, ово није обична изложба слика. Ово је 
покушај да се сликањем омогући повратак 
архитектуре својој суштини. 

 
 

 



 
 
 
 
Арх. Јелена Илић 
 

НОЋ МУЗЕЈА 
 
Приказ Изложбе студентских радова са 
предмета „Ентеријери“ 
 

11. Ноћ музеја у Србији, првобитно 
заказана за 17. мај 2014. године, била је отказана на 
већини изложбених места због природне 
катастрофе која је задесила нашу земљу. Културу 
је ове године засенио талас поплава дуж обала 
великих река. 

Из ових разлога је и традиционална 
манифестација „Ноћ музеја“ изменила свој 
културни карактер и преоријентисана је на 
исказивање хуманости и солидарности, па је 
велики број изложбених места широм Србије у 
заказаном термину отворио своја врата за 
прикупљање хуманитарне помоћи угроженима из 
поплављених места. Организатори манифестације 
су подржали ову акцију и предложили одржавање 
манифестације у другом термину, због објаве 
ванредне ситуације у целој замљи. 

Друштво архитеката Ниша је и ове године 
имало припремљену комплетну Изложбу за своје 
посетиоце, али је у складу са одлуком 
организатора Манифестације, она одржана у 
новом термину 07. јуна 2014. године, на добро 
познатом месту – у Галерији ДАН. Изложба 
радова студената Грађевинско-архитектонског 
факултета са одсека Архитектура, израђених на 
предметима „Ентеријер 1“ и „Ентеријер 2“, 
припремана је у току два семестра у 2013. и 2014. 
години. Тематски су ова два предмета подељена 
на уређење унутрашњег простора који има 
стамбену намену, а на предмету „Ентеријер 2“ 
студенти се баве концепцијом уређења урбаних  
ентеријера. Ове године је од укупно 80 радова са 
оба предмета, који су оцењени највишом оценом 
10, селектовано и приказано њих 28, који су се, по 
мишљењу жирија сачињеног од предметног 
наставника доц.др Александра Кековића и  
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његових асистената Славише Кондића и Марјана 
Петровића, издвојили својим радом на предмету и 
показали највећу вештину у креирању решења 
унутрашњег простора. 

Будући архитекти, студенти Катарина 
Медар и Лазар Милентијевић су своје радове и 
радове својих колега приказали и у Каталогу који 
су сами дизајнирали, као и њихове колеге 
претходних година, и који је штампан у боји са 
двојезичним текстом.  

Признања су припала оним 
најзаслужнијима, и то: на предмету „Ентеријер 1“ 
студентима Данијели Вуловић, Миљи Пенић, 
Лазару Милентијевићу и Катарини Медар, а на 
предмету „Ентеријер 2“ признање жирија 
заслужили су студенти Катарина Медар, Сања 
Јанковић, Саша Ђорђевић и Теодора Вукић.  

Награду за најбољи рад на оба предмета 
заслужила је студенткиња Катарина Медар, за 
показану техничку вештину и креативност у 
разрешавању оба семестрална задатка. Сви 
студенти су као награду уз Признања добили и 
Монографију доц.др Александра Кековића и арх. 
Зорана Чемерикића „Модерна Ниша 1920 - 41.“. 

Ова изложба, која је традиционално по 
петнаести пут одржана у организацији Друштва 
архитеката Ниша и Грађевинско – архитектонског 
факултета у Нишу, једина је изложба са 
Факултета која посетиоцима сваке године даје 
увид у рад студената, али и наставника и 
сарадника. Ове године, као и неколико 
претходних, радови студената показују присуство 
трендова који се примењују код нас и у свету, а 
увид у њих стичу најчешће праћењем и разменом 
информација и искустава путем савремених 
медија. С обзиром да се предмети „Ентеријер 1“ и  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ентеријер 2“ слушају на завршним годинама 
основних студија, сваке године посетиоци 
Изложбе могу посведочити зрелост у  
размишљању будућих младих архитеката и 
посвећеност и истрајност у разрешавању 
постављених задатака. Исто тако, овај омаж који 
сваке године приказује радове једне генерације 
студената, сведочи и о несумњивом знању на 
пољу техничке израде пројектног решења, које из 
године у годину, са коришћењем савремених 
програма за визуелизацију који су свим 
студентима сада доступни, приказује  
посматрачима на најреалнији могући начин 
пројектовано уређење простора, тако да се може 
постићи утисак стварног присуства у истом. 

Присутни посетиоци, којих без обзира на 
промену термина није изостајало ни ове године,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

коментарисали су Изложбу као леп подухват који 
свакој новој генерацији младих архитеката 
показује значај приказивања својих радова широј 
јавности и уводи их у методе организовања једне 
изложбе, што су вештине које ће им већ кроз 
неколико година користити у њиховом 
самосталном раду.  

Друштво архитеката Ниша и 
организатори Изложбе су, у жељи да овим 
младим људима покажу, између осталог, и значај 
хуманости и солидарности са нашим 
сународницима, подржали акцију прикупљања  
хуманитарне помоћи за угрожене у поплавама 
слањем СМС поруке на број 1003, коју је први 
послао предметни наставник доц. др Александар 
Кековић, а затим позвао и све присутне да учине 
исто, што је у публици имало одличан одзив. 

 
 

    Са отварања изложбе 
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Признање E1  Миља Пенић 
 

 
Признање E1  Данијела Вуловић 
 

 
Признање E1  Катарина Медар 
 

 
Признање E1  Лазар Милентијевић 
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Признање E2  Катарина Медар 
 

 
Признање E2   Сања Јанковић 
 

 
Признање E2  Саша Ђорђевић 
 

 
Признање E2  Теодора Вукић 
 



 
 
 
 
 
Арх. Драгана Димитријевић 
 

„ARCHFEST“ – ФИЛМОВИ О 
АРХИТЕКТУРИ      
                     

Пилот пројекат ARCHFEST почео је 
9. априла 2014. године и трајао је до 28. 
маја, одвијајући се средом од 20 часова у 
Галерији ДАН. Програмом су била 
одређена два блока, при чему је у првом 
блоку приказан део тв серијала 
"Антологија кућа" архитекте Ранка 
Радовића, а у другом инострани филмови 
из области архитектуре и урбанизма. 

Овакав вид окупљања са едукативним, али 
и социјалним карактером, иницирале су Сања 
Цветковић и Милица Стојковић, студенткиње 
архитектуре на Грађевинско – архитектонском 
факултету у Нишу. „На идеју о томе како би било 
одлично приказивати документарне филмове 
који се баве архитектуром, дошле смо након 
студентске радионице, која се одвијала у простору 
Галерије ДАН – а.  Пре свега смо желеле да 
студенте архитектуре, будуће архитекте, 
упознамо са овим простором, у коме ће, можда, 
неки од њих излагати своје радове или на неки 
други начин сарађивати са Друштвом, а  већина 
заправо ни не зна где се Друштво архитеката 
Ниша налази. Ово је био један од начина како да 
привучемо студенте да, и поред свакодневних 
факултетских обавеза,  у мало другачијем 
амбијенту, сваке среде дођу и опусте се уз филм 
који је предвиђен за ту недељу  и  да, уз сарадњу 
са неким од професора са којима смо након 
пројекције имали дискусије на већ познату тему,  
сазнају нешто ново.“  
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Жеља да се уведе нека новина, покрене 

окупљање студената, конструктивни разговор и 
дружење ван простора факултета, а да се све 
уједно протка архитектуром и уметношћу, навела 
ме је да се придружим организационом тиму и 
помогнем младим колегиницама у савладавању 
првобитног страха од покретања пројекта. 

Успех овог пилот пројекта показује да је, са 
добром идејом, организацијом и пре свега 
ентузијазмом, могуће спровести замисао у дело. И 
поред кише која нас је пратила сваке среде, у 
Галерији ДАН окупљало се двадесетак студената, 
заљубљеника у архитектуру, и уживало у 
покретним сликама које су осликавале епоху, 
друштво или животни рад неког од светски 
познатих архитеката. Rem Koolhaas, Herzog & de 
Meuron, Frank Gehry, само су неки од оних који су 
своја размишљања делили са нама путем великог 
платна, након чега би уследила дискусија са 
гостима, на почетку бојажљиво. Проф. др Бранко 
АЈ Турншек је у оквиру дискусије одржао право 
мало предавање о индустријским објектима, док је 
проф. др Љиљана Василевска, након филма 
„Urbanized“ који је уједно и затворио фестивал, 
покренула са студентима велики број питања и 
живу расправу о актуелним проблемима 
урбанизма.  

Иако је ARCHFEST, за почетак, 
превасходно био намењен студентима 
архитектуре, врата су била отворена свим 
љубитељима архитектуре и седме уметности, у 
жељи да разноликошћу у структури посетиоца 
покренемо свестранији разговор о архитектури, 
не само као професији већ и као начину 
доживљавања стварности.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мр Иван Реди, архитекта, као један од 

цењених посетилаца, поделио је са нама своје 
утиске: „Серија документарних филмова под 
заједничким називом ARCHFEST вратила ме је у 
моју, даљу и ближу, "архитектонску" прошлост. 
Данас већ далеке 1964/5 године, једна мала група 
студената архитектуре, којој сам и сам припадао, 
састајала се повремено у кафани "Галија" и са 
много жара, уз пљескавицу у запеченом хлебу, 
страствено расправљала о вечним 
архитектонским темама, истичући, при томе, своје 
светске узоре: Корбизјеа, Мис ван ден Роа, Рајта и  
друге. Тада, у времену када није било дигиталних 
технологија, а ТВ била још у фази развоја, наше 
окупљање у "Галији" било је скоро ритуалног 
карактера у одавању почасти архитектури. Моје 
познанство, а затим и пријатељство, са архитектом 
Ранком Радовићем везано је за прву половину 70-
тих година прошлог века. У једном мандату смо 
били заједно и у редакцији часописа 
АРХИТЕКТУРА-УРБАНИЗАМ. Био је радо 
виђени гост у Нишу, али и у мом дому. Дуги 
 разговори које смо водили у најразличитијим 
приликама били су за мене мали архитектонски 
празници. 
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Захваљујући ARCHFESTU, уз примену 
напредне визуелне комуникације путем 
компјутера и видеобима, доживео сам савремену 
архитектуру, и њене водеће протагонисте, на 
један нов начин. Било је право задовољство 
пратити излагање проф. др Ранка Радовића, 
сигурно једног највећих ерудита које Србија 
имала у свету архитектура, али и упознавање са 
животом и делом Rem Koolhaasa, као и делом 
других светских архитеката. Све заједно, био је то 
велико вишедневно празновање архитектуре. 
Хвала вам на томе!“ 

 
 
Критике, како позитивне тако и 

негативне, коментари, као и отворена питања која 
чекају одговоре, говоре о томе да је потребно 
обогатити културни живот студената, као и да им 
треба пружити прилику и научити их како да без 
страха, аргументовано изнесу своје мишљење, 
идеје и виђења. Да ли треба медијски пропратити 
и подигнути овај пројекат на виши ниво или га 
задржати у оквирима сигурне, интимне 
атмосфере, остаће на разматрање. 

 



Елена Васић Петровић1 
 

ЗАШТИТНА 
КОНСТРУКЦИЈА НАД 
ВИЛОМ СА ПЕРИСТИЛОМ 
НА АРХЕОЛОШКОМ 
НАЛАЗИШТУ МЕДИЈАНА У 
НИШУ 
 
Увод 
Археолошко налазиште Медијана проглашено је 
због својих културно-историјских вредности за 
непокретно кутурно добро 1949.године, а 1979. 
категорисано је као добро од изузетног значаја за 
Републику Србију. 
Од изградње првог заштитног објекта на простору 
овог налазишта, давне 1936.године над делом 
Виле са перистилом, познатим у литератури под 
именима  „Stibadium A“ и „Nimfeum“, па све до 
прве деценије двадесет и првог века, није 
пронађено решење за трајну заштиту и 
презентацију очуваних и конзервираних мозаика 
и других остатака архитектуре. 
Бројне привремене „заштитне конструкције“, 
углавном су временом добијале карактер 
„трајних“, а њихово постојање у већини случајева 
проузроковало је додатне проблеме и 
прогресивну деградацију онога што су заправо 
требале да заштите2. 
Након паузе од неколико година у току 2012. 
активиран је поново од стране Министарства 
културе и информисања РС пројекат под називом 
„Презентација Виле са перистилом и изградња 
заштитне конструкције над њом на а.н. Медијана  
 
 

1 Дипломирани инжењер архитектуре-
конзерватор, в.д.директор Завода за заштиту 
споменика културе Ниш 

2 A.Mirić, E.Vasić Petrović, Presentation 
opportunities of residentialand public building s floor 
mosaics from late antique Naissus and its 
environment, u: Proceedings of PhIDAC 2012. IV 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR STUDENTS 
OF DOCTORAL STUDIES IN THE FIELDS OF CIVIL 
ENGINEERING, ARCHITECTURE AND 
ENVIRONMENTAL PROTECTION, Niš 2012, 186-
192.                                                                                    16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
у Нишу“, чији је носилац Завод за заштиту 
споменика културе Ниш3, и то као део државног 
програма обележавања јубилеја 1700 година од 
доношења Миланског Едикта4. 
 
Вила са перистилом5 
Вила са перистилом представља централну 
грађевину на Медијани, чија су ископавања 
отпочета тридесетих година двадесетог века, а 
њен простор на жалост и данас остаје неистражен 
у потпуности. Између осталог, њени остаци 
садрже веома вредне подне мозаике, у укупној 
површини од приближно 1000 м2, чија је 
презентација готово у потпуности онемогућена од 
времена њихове конзервације спроведене 
седамдесетих и осамдестих година прошлог века. 
Идеја о презентацији целокупног простора Виле 
са перистилом, укључујући и објекте који чине 
њен саставни функционални део „Stibadium A“ 
или „Nimfeum“ и терме, стара је колико и служба 
заштите, међутим од многобројних покушаја, 
преко делимичниo изведених пројеката, никада се 
није дошло до адекватног решења. Изградња 
заштитне конструкције иницирана је од стране 
нишког Завода и тадашњег руководиоца пројекта 
испред Археолошког института из Београда, др 
Миомира Кораћа у току 2007, а 2008.године 
начињени су први кораци ка њеној реализацији. 
 
 
 
 

3 Одговорни пројектанти-Миле Вељковић, диа, мр 
Драган Златков, диг 

4 „Србија-Милански едикт 313-2013“ 

5 villa suburbana или, у старијој литератури, царска 
резиденција 



Заштитна конструкција  
Заштитна конструкција је замишљена као нека 
врста засведене „надстрешнице“ која је 
оформљена од ламелираних дрвених елемената, 
покривена полиуретантским платном, а темељена 
на армирано бетонским темељима самцима. 
Димензије конструкције су биле условљене 
габаритима археолошких објеката над којима се 
подиже, највећи распон конструкције износи 
72,5м у правцу исток-запад, а максимална дужина 
централног дела, у правцу север-југ, пројектована 
је на 137м. Остаци терми требало је да буду 
наткривени мањим анексом полигоналне основе. 
Ископе за потребе темељења било је потребно 
извести методологијом заштитних археолошких 
истраживања (сл.1). Првобитни план је био да се 
након изградње заштитне конструкције мозаици 
ослободе привремених заштитних слојева, а да се 
грађевина над нимфејом демонтира. Такође, план 
је био да се са реализацијом пројекта отпочне у 
току 2008. године6 (сл. 2). Пројекат је стопиран од 
стране тадашњег министарства надлежног за 
послове културе у току 2009.г. и до 2012.г. део 
средстава намењен заштитној конструкцији 
пренамењен је за друге пројекте. Крајем 2012. 
године доноси се одлука да се заштитна 
конструкција изведе над Вилом са перистилом и 
за ту намену од стране истог Министарства 
опредељена су додатна средства. Након 
спровођења свих потребних процедура и израде 
валидне техничке документације, изградња 
објекта је започета у септембру месецу 2013. и 
траје и данас (сл. 3). 
 
Закључак 
Пројектовање и изградња објеката на 
археолошким налазиштима у сврху заштите 
остатака архитектуре представља један од 
највећих изазова за пројектанте, али и за оне који 
се у оперативном смислу баве реализацијом 
таквих пројеката. 
 
 
 
 
 
 

6 Преузето из Пројектног задатка Идејног пројекта, 
ЗЗСК Ниш, М.Вељковић, Д. Златков, 2008.            17 

Иако у свету постоје бројне заштитне 
конструкције, а и код нас последњих година влада 
тренд њихове изградње, сва досадашња искуства  
говоре у прилог томе да не постоји једно, 
универзално нити најбоље решење. Озбиљан 
мултидисциплинаран приступ и добар 
менаџмент план основни су предуслови да се дође 
до квалитетног решења, у супротном никакви 
позитивни резултати не могу се очекивати из 
овако озбиљних и комплексних подухвата. 
 
  

 
 
Основа темеља заштитне конструкције 
са основом виле,  
М. Вељковић, Д. Златков 
 
 
 



  
Изградња заштитне конструкције (фото А. Вукојевић) 
 
 

 
3Д модел ентеријера заштитне конструкције (А. Вукојевић) 
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Арх. Саша Буђевац 
 

ПРОЈЕКТ ЕНТЕРИЈЕРА 
РАДНОГ КАБИНЕТА 

 
 

 

 
Инвеститор: READY GROUP doo 
Намена простора: кабинет директора компаније 
Локација: Ниш 
Површина: 80 м2 
Пројектовано/изведено: 2013. 
 
Радни кабинет власника и директора фабрике текстила je у минималистичком духу. Налази се у 
поткровљу великог производног,  спратног  објекта.  Простор се састоји од улазне партије, радног 
простора са пријемним делом и чајном кухињом, купатила и апартманске собе за одмор. Радним 
простором доминирају радни и конференцијски сто. Гарнитура за клубско седење и чајна кухиња 
представљају посебне и мање формалне зоне у оквиру великог, пејзажно решеног, јединственог радног 
простора који одише флуидношћу. Композиција је контрастна, у комбинацији јако текстурираног 
тамног дрвета и белих зидних површина и опреме. Као симбол делатности компаније у ентеријеру се 
појављује кројачка лутка.  
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(Фотографије: Андреја Буђевац, диа) 
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Јелена Ивановић Војводић 
Ружица Сарић 
БИНА тим 
 
БИНА // ПРОСТОРИ 
ЈАВНОСТИ  
8-31. мај 2014. 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕВЕТЕ БЕОГРАДСКЕ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ НЕДЕЉЕ АРХИТЕКТУРЕ 
 
9. Београдска интернационална недеља 
архитектуре (БИНА) је била одржана од 8. до 31. 
маја у Културном центру Београда, у Француском 
Институту, на Архитектонском факултету, 
галерији О3оне, у Архиву града Београда, на Тргу 
Републике и у неколико градских општина. 
Овогодишње издање БИНЕ бавило се веома 
актуелном темом - ПРОСТОРИМА ЈАВНОСТИ – 
који својим садржајем, значењем, интерактивним 
односом са околином и обликовним вредностима 
дефинишу суштину урбаних простора градова. 
Манифестацију је почасно отворио Ђорђе 
Балмазовић из Министарства простора уз веома 
велику подршку многобројне публике, 
заинтересованих грађана, професионалаца и 
најмлађих грађана.  
 
БИНА је током девет година свог постојања 
потврдила своју примарну оријентацију урбане 
манифестације усмерене према стручној и 
широкој јавности различитих генерација. Поред 
широког спектра активности за најширу публику 
осмишљених са намером да покрену размишљање 
и унапређење изграђеног окружења, значајан 
сегмент свог програма БИНА посвећује и 
промоцији истраживачких пројеката. 
 
Циљ програма БИНА 2014 је да подстакне 
промишљање, расправу и рад на пројектима 
јавних простора који мењају лице града, било да 
су у питању мале интервенције у суседству или 
мегаструктуре. Овај концепт „стварања места“ је 
свеобухватна идеја, али и практичан алат за  
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Сл. 1  Предавање «Више је више»,  
           ППАГ архитекти,  Аустрија 
 
 
унапређење суседства, града или региона који се 
сигурно  може сматрати једним од најпотентнијих 
концепата урбане трансформације. 
 
Посетиоци су имали прилику да виде скулптуру 
од клима уређаја, чују ко има право на град и како 
се то право остварује, упознају се са актуелним 
просторним интервенцијама и иницијативама у 
свету и у Србији, прошетају познатим и 
скривеним деловима Београда и открију домете 
архитектуре кроз разноврсне изложбе, предавања, 
трибине, радионице и шетње. Идеја је да се 
грађани информишу о могућим начинима 
учествовања у обликовању и коришћењу 
простора који припада свим становницима 
градова. 
 
Изложба Архитектура становања и јавних 
простора, ауторског тима Лакатон Васал, 
представљена у Француском институту, најавила 
је богат програм БИНЕ у току месеца маја. Кроз 
девет пројеката различитог обима и садржаја 
сагледава се тежња аутора да искористе постојеће 
у грађеном  и природном амбијенту, не мењајући 
га, већ извлачећи максималну корист из 
физичких и естетских квалитета постојеће зграде 
или околине. Лакатон и Васал пажљиво 
обједињују иновацију, технолошки изазов и 
одрживи развој, претварајући стара индустријска 
здања у авангардне и мултифункционалне 
просторе а све кроз минимализовану цену 
квадрата изграђеног-реконструисаног простора. 
 
 
Већи део поставки приказан је у просторима 
Културног центра Београд.  
 
 
 



▪  У Ликовној галерији КЦБа свакако једна од 
најпосећенијих изложби овогодишње БИНЕ била 
је фасцинантна Временска капсула, аутора 
Душана Ђорђевића, представљена кроз шеснаест 
фотографија великог формата, 135 x 90цм. 
Фотографије ентеријера зграде Савезног 
извршног већа стварају увид не само у естетичке 
назоре средине протеклог столећа у 
социјалистичкој Југославији и оно што се 
сматрало репрезентативним у области 
монументалне или примењене уметности, већ 
покушавају и да дочарају  дух времена у коме је 
постојало поверење у будућност.  
 
▪  У Галерији Podroom КЦБа, прожимале су се 
изложбе о просторима јавности различитих 
поставки и садржаја:  
1)  Инсталација Учити на примеру Газеле, 
аутора Ханс Невидала из Аустрије који је 
прикупио моделе на основу којих приказује 
теоријски приступ савремених аустријских 
архитеката структурама јавног простора. Разговор 
са публиком у вези ове изложбе водили су Ханс 
Невидал и Јан Табор. 
2)  Стални програмски део БИНЕ - Годишње 
награде за архитектуру и Архитектонски и 
урбанистички конкурси у организацији 
Друштва архитеката Београда (ДАБ) и 
Удружења архитеката Србије (УАС) у распону 
од идејног – архитектуре на папиру, до појавног – 
архитектуре у простору, ова изложба пружа 
релевантан преглед догађаја на српској 
архитектонској сцени у периоду између две 
Недеље архитектуре.  
3) Веома запажена и посећена изложба са 
организованим радионицама Оживљавање 
јавних простора: Враћање савременог пејзажа 
Организатор: Издавачка кућа Гесталтен из 
Немачке. Изложба приказује да је у току 
креативно оживљавање јавних простора. Све је 
више нових решења која одговарају на жеље 
грађана за отвореним простором где ће се 
окупљати и размењивати информације. Књига 
Going Public (Оживљавање јавних простора) је 
нека врста платформе за разговоре у којима се 
истражују концепти јавне архитектуре која служи 
за стварање атрактивних места, улога зелене 
архитектуре у градовима, разне технике 
коришћења простора, урбано уређење простора и 
значај чињенице да јавни простор не мора увек да 
одговара урбаном окружењу.  
У истом простору Галерије Podroom, током 
трајања БИНЕ приказивана су и два видео рада:  
1)  Микробригаде: Варијације једне приче, 
филм који је љубазно уступио за приказивање 59. 
Међународни фестивал кратког метра 
Оберхаузен, режија Флориан Зејфанг, 
Александер Шмегер и Лиса Шмит-Колине  
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- Да би решиле стални проблем недостатка 
стамбених јединица, на Куби су 1971. године 
формиране уради-сам грађевинске групе, назване 
микробригаде. Слике архитектуре, архивски 
материјал и интервјуи комбиновани су у 
експерименталан колаж о том феномену 
револуционарног модернизма.  
2)  Видео Комад града, заједнички пројекат две 
невладине организације, ЛИФТ – просторне 
иницијативе из Сарајева и Групе архитеката из 
Београда. Пројекат је остварен одржавањем 
петодневних радионица у Сарајеву и у Београду, 
током којих су израђена два кратка филма, којима 
су чланови гостујуће организације  представили 
градске проблеме и потенцијале града домаћина, 
са нарочитим освртом на заједничке проблеме и 
потенцијале урбаних амбијената Сарајева и 
Београда.  
 
▪ Pop Up простор у приземљу Културног центра 
Београд, коришћен је за бројне радионице, 
предавања и трибине, те су постављена само два 
излагачка материјала.  
1)  Изложба Модерна схватања у продукцији 
Друштва архитеката Ниша која представља 
радове студената архитектуре са нишког 
факултета, који су настали на стручној 
радионици Модерна схватања, организованој у 
новембру 2013. године, у оквиру традиционалне 
манифестације „Дани архитектуре Ниша“. 
Дванаест паноа приказују шест решења 
ревитализације репрезентативних објеката кроз 
првобитни изглед бисера архитектуре модерне 
Ниша, садашње стање које неретко приказују 
веома нарушену почетну идеју и архитектонски 
израз, и идејна решења ревитализације. 
 

 
Сл. 2  Постављање изложбе „Модерна схватања“ 
           у продукцији Друштва архитеката Ниша 
 
2)  Модел за Савамалу, са презентацијом 
пројекта. Аутори овог модела који су грађани 
могли да виде током маја месеца су Маја Поповић 
Врачар и Боба Станић а коаутори Даша 
 



 Спасојевић, Ана Угринић, Милош Кашул 
Николић и Предраг Милић. Како би на најбољи 
начин пренели комплексност оваквих градских 
феномена, аутори су створили  методологију 
прикупљања и приказивања информација. Модел 
за Савамалу је производ те методологије. Пројекат 
заправо почиње реализацијом модела. Његов циљ 
је да стимулише дебату, привуче пажњу јавности 
и окупи локално становништво, посетиоце, 
архитекте, планере, политичаре и инвеститоре, да 
би се на основу јасно изложених података 
расправљало о будућем развитку области 
Савамала. 
 
▪ На платоу испред КЦБа,  Ауторка Марлена 
Хаусегер из Аустрије, поставила је инсталацију 
Игло: Скулптура за јавни простор. Уметница је 
фасцинирана огромним бројем клима-уређаја на 
београдским зградама, који су сами по себи 
постали елементи архитектонске конструкције. 
Велики број старих клима уређаја уређен је у 
облику иглоа, који је постављен у јавном простору 
у центру Београда. Апсурдност инсталације 
поставља питање климатских промена у 
градовима, коришћења простора и подстиче свест 
о градском простору и свакодневном окружењу 
његових становника. Ова скулптура је привукла 
велики број Београђана и туриста који су са 
великом знатижељом застајали око ове скулптуре, 
улазили у њену унутрашњост и неретко се 
сликали за успомену. 
 
▪ У Галерији Озон пред сам крај БИНЕ, у среду 
28. маја, Миленија и Дарко Марушић су 
представили свој богати опус поставком Изложба  
архитектуре.  Изложба, у основи прегледног 
карактера, приказује сажето и селективно четири 
деценије активног присуства аутора на 
републичкој градитељској сцени. У хронолошком 
следу, од времена позне модерне из првих година 
седме деценије и јужних делова блокова 61 и 62 (са 
М. Миодраговићем), затим наступајећег 
постмодерног времена крајем седме деценије и 
насеља Церак Виногради (са Н. Боровницом) као 
и групације породичних кућа Цвећара (са Ж. 
Гашпаровићем), с почетка деведесетих, до првих 
деценија овог века и времена неомодерне у коме 
су се реализовала два булеварска стамбено-
пословна објекта у Новом Саду и Београду, 
објекат банке у Новом Саду и вртић Плава птица.  
 
Још једна, веома запажена изложба, Архитектура 
модерне на јавним објектима у Београду, 
период 1918–1941. аутора Вање Панић, 
постављена у Архиву града Београда, била је 
праћена трибином на Архитектонском факултету 
у организацији do.co.mo.mo Србија. На трибини  
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Јавни градски простори: Проблеми, модели,  
перспективе, коју је модерирала Владана Путник 
(do.co.mo.mo Србија) Учествовали су : Зоран 
Ђукановић, Вања Панић, Милена Вукмировић, 
Нада Јаџић и Весна Гвозденов. Приказани панои 
на изложби представљају прилог проучавању 
модерне архитектуре и урбанизма двадесетог века 
у Београду, односно пратећу графичку 
документацију докторској дисертацији коју је 
аутор урадио на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду..  
 

 
Сл. 3  Изложба«Архитектура модерне на јавним   
           објектима у Београду», аутор Вања Панић 
 
Реконструкцијом напуштеног пролаза и 
измештањем уметности у јавни простор 
формирана је прва београдска Улична галерија 
која је део шире иницијативе искоришћења јавних 
простора и њиховог стављања у намену културне 
и уметничке продукције. За ову трансформацију 
заслужна је нво Министарство простора. У овој 
галерији аутор, архитекта Милош Комленић 
излаже Текстуре моје архитектуре. Кроз приказе 
своје архитектуре, аутор поставља низ питања.… 
Да ли градски простор почиње тамо где 
кућни/приватни… заједнички престаје? Могу ли 
они постојати на истом месту? У исто време на 
истом месту? Да ли граду увек припадају 
првенствено нивои блиски терену/партеру-
приземљу/тлу? ..на потпуно адекватном месту – 
Уличној галерији у Чавкетовом пролазу. 
Програм изложби пратиле су специјалне серије 
предавања које разматрају тематику јавних 
простора.   
 
Почетак БИНА-е обележило је предавање Софије 
Боргес из Берлина посвећено пројекту Going 
Public и вођење кроз изложбу Простори јавности! 
Архитектура, урбанизам и интервенције. Исте 
вечери представљени су архитекти студија PPAG 
 



 из Беча Георг Подушка и Ана Попелка, у нашој 
средини вероватно најпознатији по серији 
фелксибилног модуларног намештаја за јавне 
просторе - Ензис који је постао заштитни знак 
бечког Музеум квартира. 
Посебни гости / предавачи из иностранства: 
Јухани Паласма (Финска) аутор једне од изузетно 
важних књига из области архитектонске теорије 
The Eyes of the Skin – Architecture and the Senses, 
и Осаму Окамура и Мартин Џозеф Бери из 
Чешке и САД који долазе испред организације 
reSite. 
Juhani Pallasmaa је фински архитект, филозоф, 
наставник и критичар, једна од водећих 
личности у савременој архитектури а свакако 
један од најзначајнијих гостију Београда и 
манифестације БИНА из области архитектуре. 
Из веома богате биографије титула, звања и 
позиција, издвојићемо место члана жирија за 
доделу Прицкерове награде за архитектуру од 
2008. године. За време свог боравка од недељу 
дана одржао је радионице са студентима,  једно 
предавање на Архитектонском факултету  и један 
неформалан разговор са стручњацима из разних 
области у Културном центру Београда. 
Предавање на факултету је носило назив 
Пејзажи архитектонског образовања: 
Архитектура, знање и егзистенцијална мудрост. 
Према професору Паласмаау  учење не 
представља нагомилавање чињеница, већ 
постепено стицање знања, интегрални развој 
личности и, на крају, развој мудрости. Процес 
учења није ни линеаран нити логичан процес, већ 
путовање набијено емоцијама и истраживање 
суштине перцепције, мишљења, људске 
интеракције, живота, као и специфичног света 
уметности. 
 

 
Сл. 4  Предавање «Идеје сарадње за градове и   
          пејзаже 21 века» Мартин Џозеф Бери, САД 
 
Претходно поменуту организацију reSite  у  
Београду су представили Осаму Окамура и 
Мартин Џозеф Бери. Идеје сарадње за градове и 
пејзаже XXI века је предавање Мартин Џозеф 
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 Берија ( САД ) одржано на техничком 
факултету у Новом Саду . Циљ предавања јесте 
подизање свести о трендовима у градовима ван 
региона ЦИЕ, у области урбанизма и пејзажне 
архитектуре, и како организације које се баве 
пројектовањем могу да буду катализатори развоја 
и учешћа истовремено. Идеја је да се инспиришу 
нови начини коришћења савског и дунавског 
приобаља у Београду и подстакне разговор о 
ангажовању млађих генерација у стварању 
културних и иновативних средишта као кључног 
аспекта паметног урбаног развоја. Мартин је 
такође водио и радионицу у сарадњи са 
архитектама и експертима за друштвене 
иновације и дизајн. Циљ радионице је да ствара 
креативне урбанистичке интервенције које би 
могле да унапреде квалитет живота грађана 
Београда. Осаму Окамура је одржао предавање 
на Архитектонском факултету у Београду   Ко 
има право на град? Град за све! 
На крају месечног програма БИНЕ, већ 
традиционално, представили су се и добитници 
награде Гранд При 36. Салона архитектуре 2014, 
Милан Ђурић, Александар Вуја и Милка Гњато 
са детаљнијом причом о награђеном раду на 
градском конкурсу и реализованом пројекту 
вртића Никола Тесла на Новом Београду. 
 
Посебне програмске целине овогодишње БИНА-е 
представљају пројекти Куцни о дрво и 020 за 
2020 Амстердам у Београду.  
 

 
Сл. 5  Међународна конференција «Куцни о  
           дрво» Геир Бренделанд,  Норвешка 
 
Пројекат Куцни о дрво је посвећен изградњи 
специјалног скандинавског павиљона у дворишту 
Факултета Универзитета Уметности у улици 
Мила Милуновића  где је планирано одржавање и 
истоимена конференција. Пројекат Куцни у дрво 
(Knock on Wood)  има циљ да подигне свест 
локалне заједнице о вредности дрвене 
архитектуре и подстакне одговорне 
архитектонске и дизајнерске програме 
образовања да уврсте више наставе из области  
 
 



дрвених и на дрвету заснованих решења у 
градњи. Настао је као наставак сарадње са 
бироима из Норвешке преко БИНА представника 
за нордијске земље Наташе Зедник. Ова 
програмска целина посвећена је употреби дрвета 
у савременој архитектури, али и упознавању 
студената са целокупним процесом стварања 
објекта од конципирања, набавке дозвола до 
конкретне изградње. Реализација пројекта је 
највећим делом омогућена захваљујући подршци 
Норден Фонда и великом разумевању и помоћи 
бројних спонзора, традиционалних пријатеља 
БИНА-е. Планирано време отварање павиљона је 
у међувремену одложено за јесен а конференција 
је одржана у амфитеатру архитектонског 
факултета. Прво излагање на конференцији имао 
је Гејр Бренделанд са темом Пројекти од дрвета. 
Млади архитектонски биро Бренделанд и 
Кристофершен архитекти, су примили 
међународно признање за свој приступ одрживој 
дрвеној архитектури.. Овај биро је ангажован у 
раду са студентима на конципирању Норвешког 
павиљона који је у изградњи. Друго излагање под 
називом Када визије у дрвету сусретну 
финансијску реалност изнео је Јеспер Халстрем 
Ериксен, ААРТ архитекти, из Данске о тензији 
између архитектонских визија и финансијске 
стварности која одсликава глобалну финансијску 
кризу. Треће излагање, као врхунац посебности 
ове конференције водио је Туомас Тојвонен са 
колегиницом и животним сапутником Нене 
Цубои, НОW office, из  Финске. Излагање под 
називом Ортопракса приказује пројекат 
Културсауна за нову урбану савремену финску 
јавну сауну у хелсиншком приобаљу. НОW офис 
је одговоран за пројектовање, конструкцију, 
финансирање и изградњу Културсауне. 
Културсауна има циљ да развије концепт ниске 
емисије угљен диоксида који се заснива на 
обновљивој енергији и еколошкој ефикасности. 
Ово предавање је приказ и анализа онога што 
раде када раде оно што раде. Наративни 
магнетизам, непосредност  и жеља да пренесу 
своје искуство до детаља, фиксирала је пажњу 
публике дуго након планираног времена трајања 
конференције. 
 
Пројекат 020 за 2020 Амстердам у Београду  у 
фокус ставља институције и учеснике који се баве 
планирањем јавних простора и покушава да 
упореди искуства две удаљене, а по многим 
карактеристикама сличне урбане целине, 
северног Амстердама и Новог Београда. Пројекат 
је осмислила Мирјана Милановић БИНА 
представник из Холандије. У програму 
радионица и разговора, учествују стручњаци из 
области архитектуре, урбанизма и социологије из 
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 Холандије и Србије, уз активно учешће локалног 
становништва као непосредних корисника 
простора. Место одржавања овог програма је 
реконструисани простор Месне заједнице 
Фонтана.  У амбијенту фоајеа биоскопа 
постављена је изложба Реконструкција биоскопа 
Фонтана аутора Ксеније Булатовић и Весне 
Цагић Милошевић, које су  учествовале у 
реконструкцији и обнављања ентеријера 
Биоскопа Фонтана, који је окосница овог центра. 
Успешним унапређењем и уношењем савременог 
духа у овај простор, остале су доследне идеји 
професора Мартиновића да ово архитектонско 
дело, осим што представља аутентични јавни 
простор у духу времена у којем је настао као 
пословно-културно-трговински центар (1967), 
може да постане и сасуд за нека будућа времена и 
потребе.  
 

 
Сл. 6  Предавање „Ко има право на град,  град за   
           све“,  Осама Окамура, Република Чешка 
 
Учесници из Холандије планери и пројектанти 
Одељења за урбанистичко планирање 
Амстердам, су одржали и посебна предавања у 
простору Popup у КЦБ-у.  
Уводно излагање Патриције Бајвут се односило 
на сличности Амстердама и Београда.  
Друго предавање исте вечери  Јавни простор и 
јавна меморија: Споменици, називи улица и 
јавна дискусија у постсоцијалистичким 
друштвима Јоеса Сегала бавило се јавним 
споменицима и именима улица које често упућују 
на догађаје и особе из прошлости, оне који се 
сматрају историјски значајним, барем за оне који 
су на власти. У својој презентацији представио је 
пре свега Берлин и Београд, са краћим освртом и 
на Скопље, Ташкент, Ашхабат, Бамијан и друга 
места, како би показао динамику колективне 
меморије у јавним просторима у временима 
политичке преоријентације. 
Отворено планирање у Амсдердаму је било 
последње предавање које се продужило у веома 
живу дискусију са публиком.  Док су велике 
претензије у прошлости угрозиле будућност 
 
 



урбаног планирања, Зеф Хемел покушава да се у 
својим истраживањима и планирању усмери на 
његову суштину: економију, демократију и 
креативност. Он тражи врсту адаптивног 
планирања – врсту планирања која се лако може 
прилагодити околностима које се стално мењају. 
Такво радикално другачије планирање је 
потребно јер се свет брзо урбанизује и запада из 
једне кризе у другу. Због растуће комплексности, 
потребно је планирање које је локално, на нивоу 
индивидуалних градова и њихових утицајних 
сфера. 
У Структурној визији Амстердам 2040, Градска 
скупштина Амстердама представља своје 
амбиције за период 2010 – 2040. Структурна визија 
је оквир анализа за просторни план и пружа 
основу за улагања у град, али пре свега, она је 
визионарски сценарио за будућност. 
Комплексност урбаног развоја значи да више није 
могуће планирати кроз дефинитивне планове. 
Више него икада раније у дугој амстердамској 
традицији урбаног планирања, градска влада је 
желела да ову Структурну визију формира кроз 
отворени процес. Грађани, предузећа, 
организације и владине организације су добили 
прилику да искажу своје ставове и дају допринос 
процесу. Рад на Структурној визији је трајао три 
године и састојао се од три фазе: препознавање, 
интеграција и ратификација. Грађани и 
организације су у ове фазе били укључени на 
различите начине. Визија представља четири 
снажна преовладавајућа правца за развој, која се 
могу препознати у великим деловима града, и чак 
и ван градских граница: ширење градског центра; 
прожимање града и пејзажа; поновно откривање 
обала; интернационални карактер јужног дела 
града. 
 
Програми које организује БИНА имају и 
образовни и забавни карактер. Тако су све 
генерације београђана, од предшколског узраста, 
основаца, средњошколаца и студената па до 
широког грађанства, могли више да сазнају о 
архитектури на бројним  стручно вођеним 
радионицама: Архитектура и математика, 
параметричко пројектовање, Урбано 
баштованство, Хоркестар, Еко графити, 
Тиккурила тренинг - Боје и премази, 
Градитељке Београда, Уметничке корекције 
града, 020 за 2020 Амстердам у Београду,  
Остављање, бренд, мапа, бицикли: Будући 
киоск за остављање бицикала у Београду и тд. 
БИНА шетње кроз архитектуру један су од 
најпосећенијих традиционалних догађаја Недеље 
архитектуре и представљају стручна тематска 
вођења заинтересованих посетилаца кроз једно 
ново искуство перцепције града. Неке од шетњи 
ове године су биле: Велико ратно острво, Ја сам  
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Београђанин Изгубљено – нађено, Радио 
Београд, Алејама Новог гробља, Шетње кроз 
историју Савамале, Палата Савезног извршног 
већа, Нови Београд, од плана до стварности, итд.  
 

 
 
Део програма БИНА, у периоду дана жалости 
због трагичних поплава које су задесиле Србију 
је одложен. Одређени догађаји су одржани у 
другим терминима док су неки планирани да се 
одрже на јесен у скопу отварања Норвешког 
павиљона – Knock on Wood, што ће бити посебно 
најављено на сајту www.bina.rs 
 
БИНА не би била могућа без сталних 
покровитеља и многобројних партнера, 
Скупштине града Београда, Инжењерске коморе 
Србије, Министарства културе, информисања и 
информационог друштва Републике Србије, 
Секретаријата за спорт и омладину града 
Београда, Туристичке организације Београда, 
Универзитета Мегатренд – Факултета за уметност 
и дизајн, Дечјег културног центра, Општине 
Врачар, Палилула, Звездара, Лазаревац и Нови 
Београд, Француског института у Србији, 
Аустријског културног форума, Гете института, 
Британског института, Финске амбасаде, 
Амбасаде Холандије као и многих других.  
Велики број програма осмишљен је у сарадњи са 
колегама из удружења Дистрикт 6, Do.co.mo.mo. 
Србија, 360◦Београд, Процес едукативна 
архитектура. Посебан допринос овогодишњем 
програму су дали EUNIC - Мрежа института 
културе земаља Европске уније у Београду, који је 
помогао реализацију низа програма и гостовања, 
Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду, Центар за промоцију науке и 
Нордијски културни фонд. 
Преко 80 различитих програма и активности и 
број посетилаца сајта од око 15000 посета и 
укупно 20000 посетилаца су чињенице које 
говоре о неопходности даљег рада и ангажмана на 
питањима архитектуре и културе и која 
интересују све око нас.         
Детаљне информације о целокупном програму  
9. БИНА-е можете пронаћи на www.bina.rs 



   ПОБЕДНИЦИ КОНКУРСА "АРХИТОН" 
 
На националном конкурсу “Архитон” за најбоље идејно решење уређења градских кровова и 
урбаних џепова, у Дому омладине Београда су 5. јуна 2014.г. проглашени  победници, након 
презентација пред Жиријем и публиком. Центар за унапређење животне средине је у априлу 
расписао конкурс  с циљем да промовише примену савремених техничко-технолошких решења и 
напредне концепте у озелењавању урбаних локација, како би се повећао адаптивни капацитет на 
климатске промене локалних урбаних заједница, али и унапредило знање и искуство младих 
стручњака у борби против климатских промена. 
Од укупно 27 идејних решења, 18 радова је ушло у други круг. Стручни жири у саставу: др Ксенија 
Лаловић, др Јелена Ивановић-Шекуларац, др Мирјана Оцокољић и Драган Вујичић д.и.п.а, је 
одабрао победнике у обе категорије, и доделио специјална признања.  
Прво место за најбоље идејно решење уређења градског крова и Леново Yоgа таблет је освојио тим 
С.ВРХА за уређење равног солитерског крова на Земунском кеју (сл.1) , док је у категорији урбаног 
џепа прво место и Леново Yоgа таблет припало ауторском тиму ТПК за уређење простора на 
Косанчићевом венцу (сл.2). 
"Сви представљени радови су изузетно квалитетни и креативни. Наше младе колеге, будући 
инжењери, су још једном показале да имају дара и талента, и да је пред њима успешна каријера" - 
рекла је др Ксенија Лаловић са Архитектонског факултета у Београду. 
"Ми, као ваши професори, смо поносни на ваше предлоге пројеката и презентације, само наставите 
да радите овако квалитетно, а надамо се да ће Архитон постати традиционална манифестација која 
окупља младе стручњаке из ове области" - додала је др Јелена Ивановић-Шекуларац, ванредни 
професор Архитектонског факултета у Београду. 
Најбоља идејна решења ће бити публикована, и изложена у Дому омладине Београда, у оквиру 5. 
Међународног фестивала зелене културе "Green Fest" (28-31. октобар 2014). Реализацију 
националног конкурса "Архитон" и пројекта "Клима се мења. А ти?" подржали су немачка 
фондација Хајнрих Бел, Секретаријат за заштиту животне средине града Београда, Архитектонски 
и Шумарски факултет Универзитета у Београду, ЕУ инфо центар, Дом омладине Београда и 
компанија Леново. 
 

 
Сл. 1 

 
Сл. 2  
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 ИЗЛОЖБА „АРХИТЕКТУРА НА МАРГИНАМА 2“
13-24. априла 2014.г. у Дому омладине у Београду 
Изложба је од ове године добила интернационални карактер, одржаваће се бијенално, а поред градова 
у Србији гостоваће у државама региона. Учествовало је преко 35 архитеката из Србије, Словеније, Црне 
Горе и Македоније. Организатор је „Колектив за интеграцију простора и архитектуру КИПА“ а аутори  
Срђан Гавриловић, арх. и Марко Стојановић, историчар уметности из Београда. 

УДРУЖЕЊЕ  АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ расписало је конкурс за доделу
ГОДИШЊЕ  НАГРАДЕ  ЗА АРХИТЕКТУРУ за 2013.г. 

Конкурс за награду је био расписан од 20.03.2013., а рок за подношење предлога са комплетном 
документацијом је  био 22.04.2013.г. 
Награда Удружења  архитеката Србије се додељује за: 
А. Најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре реализовано у протеклој години 
закључно са 31.12.2013.године за Годишњу награду. 
Б. Изведено дело наших архитеката које је реализовано у иностранству  у   конкуренцији за повељу 
Удружења  архитеката Србије , у протеклој години, закључно са 31.12.2013. 
Жири за доделу награде радио је у саставу: 
- Михаило Тимотијевић, дипл.инж.арх., председник Жирија, и чланови:  
- Весна Цагић Милошевић , дипл.инж.арх. 
- Александра Раонић, дипл.инж.арх. 
- Дејан Милетић, дипл.инж.арх. 
- Душан Миладиновић, дипл.инж.арх., Нови Сад 
 

(До закључења овог броја „Архитекта“ нису добијене информације о додели награде) 

УДРУЖЕЊЕ  АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ  доделило је  
ВЕЛИКУ НАГРАДУ АРХИТЕКТУРЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО за 2013.годину  

     архитекти БОЖИДАРУ ЈАНКОВИЋУ 
 Награда је додељена 24.04.2014.г. у Свечаној сали Грађевинског факултета Универзитета у Београду, са 
програмом:  

-          реч о архитектури и Великој награди архитектуре, академик Бранислав Митровић, арх 
-          реч о добитнику за 2013.годину, професор Александар Стјепановић, арх. 
-          уручење Велике награде архитектуре добитнику за 2013.годину и реч добитника 
-          пројекције дела добитника Велике награде архитектуре 

 и уз присуство Председника већа Велике награде  Проф.Спасоја Крунића, арх.  и Председника УАС-а 
др Игора Марића, арх. 
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 36. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ У БЕОГРАДУ
У оквиру пратећег програма Салона, 17. априла 2014.г. одржана је трибина са темом 
АРХИТЕКТА БОГДАН ИГЊАТОВИЋ и зграда НЕМАЧКЕ АМБАСАДЕ У БЕОГРАДУ 

О важности и значају дела архитекте Богдана Игњатовића недовољно се зна у нашој широј, па и 
ужестручној јавности. Иако је у питању аутор неколицине иконичних и веома популарних 
престоничких објеката (Хотел Славија, Београдско драмско позориште, Галерија фресака), његово име 
се веома спорадично, чак крајње скромно и сведено, наводи у разним прегледима и дискурсима 
престоничке послератне архитектуре. 

Трибина на Салону архитектуре биће јединствена прилика да се присетимо овог важног 
(бео)градског архитекте, чијим делом се, нажалост, бавимо тек у ситуацији када се један од његових 
антологијских објеката налази у стању потенцијалног уништења. О значају његовог дела и о 
околностима у којима се налази објекат Немачке амабасаде разговараће сведоци епохе, истраживачи и 
ствараоци млађе генерације. Организатор: do.co.mo.mo. Србијa 

Уводна реч: мр Љиљана Милетић Абрамовић, Музеј примењених уметности 
Модератор: Добривоје Лале Ерић, Докомомо Србија 

Учесници: 
Бојан Ковачевић, архитекта 
ванр. проф. Јелена Ивановић Војводић, архитекта 
Милица Лопичић, архитекта 
мр Драгана Мецанов, архитекта 
Национална секција do.co.mo.mo. Србијa постоји од 2010. године и у сарадњи са сродним 

организацијама и партнерима бави се промовисањем, документовањем и заштитом модерне 
архитектуре наше земље. Циклус трибина у 2013. и 2014. години реализује се уз финансијску подршку 
Инжењерске коморе Србије. 

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Управни одбор Инжењерске коморе Србије је на 17. редовној седници, одржаној 18. јула 2014. године 
донео одлуку о утврђивању и стављању на јавну расправу Нацрта правилника о стручном 
усавршавању чланова Инжењерске коморе Србије. Примедбе и предлози су се достављали на е-
пошту pravilnik@ingkomora.rs или на адресу Коморе, Булевар војводе Мишића 37, 11000 Београд, 
закључно са 10. септембром 2014. године. 
Нацрт правилника о стручном усавршавању чланова Инжењерске коморе Србије, као и одлука о 
утврђивању нацрта Правилника о стручном усавршавању чланова Инжењерске коморе Србије могла је 
да се преузме са линкова који се налазе на сајту Коморе http://www.ingkomora.org.rs/vesti/?id=21-07-
2014-001. Позвани су сви чланови ИКС да узму активно учешће у интересу свих чланова Инжењерске 
коморе Србије и саме струке.  
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Приредио уредник 

 

ШИГЕРУ БАН - НАГРАДА 
„ПРИЦКЕР“ ЗА 2014.Г. 
 
 Историјат награде 
 

На почетку овог приказа, неколико речи о 
историјату награде. Своје име је добила по 
породици Прицкер која у Чикагу има своје 
седиште интернационалног бизниса, тесно 
повезаног са ланцем хотела Хајат. Прицкери су 
дуго били познати по подршци едукационим, 
научним, медицинским и културним 
активностима.  

 
Џеј Прицкер (Jay A. Pritzker (1922-1999.) је 

са својом женом Синди основао награду, а њихов 
најстарији син Томас, актуелни председник Хајат 
фондације, објашњава: „Као рођени становници 
Чикага, није изненађујуће да је наша фамилија 
тесно повезана са архитектуром, живећи у 
окружењу облакодера, у граду пуном објеката 
које су пројектовале легенде као што су Луис 
Саливен, Френк Лојд Рајт, Мис ван дер Рое и 
многи други...Ми смо откупили 1967.г. једну 
недовршену зграду у Атланти која је требало да 
постане хотел. Њен висок атријум је био тако 
диван да је постао заштитни знак наших хотела 
широм света. Одмах се показало да такав дизајн 
има јасне ефекте и утиче на добро расположење 
наших гостију и понашање запослених…..Тако 
смо 1978.г. дошли до идеје да наградимо живе 
архитекте. Мама и тата су веровали да ће награда 
да стимулише не само веће  јавно признање за 
објекте  већ и да инспирише већу креативност у 
архитектонској професији“  

 
Многе ствари у процедури уручивања 

Прицкерове награде одвијају се по угледу на 
Нобелову награду. Лауреати добијају уз 
сертификат и суму од 100.000 долара, а од 1987. и 
бронзани медаљон. Први пут ове године, 
ограничена едиција скулптура Хенри Мура 
додељује се награђеном. 
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  Сл. 1 Шигеру Бан 
 

Шигеру Бан – биографија 
 

Ове године награду је добио јапански 
архитекта Шигеру Бан (Токио 1957.). Његов отац 
је био запослен у Тојоти а мајка се бавила дизајном 
женске одеће високе класе. Као дечак, свирао је 
виолину, а са мајком често путовао по Европи, где 
је она учествовала на модним ревијама. Био је 
фасциниран радом столара који су реновирали 
њихову традиционалну дрвену кућу и играо се 
комадићима дрвета. Његова макета куће коју је 
направио у школи била је изабрана као најбоља, и 
тада је одлучио да постане архитект. Паралелно се 
бавио и спортом, а када је његов рагби тим у 
неком такмичењу изгубио, дефинитивно се 
окренуо студијама архитектуре на универзитету у 
Токију. И даље показује изузетну способност за 
моделовање од папира, бамбуса, дрвета. 
Похађајући вечерњу школу, видео је чланак о Џон 
Хејдуку и његовој „папирној архитектури“, и 
одлучује се на пут у САД. 

Путује у Калифорнију 1977. да учи 
енглески језик и тражи факултет који прима 
стране студенте. Иако још није добро савладао 
језик, оснивач Института архитектуре Јужне 
Калифорније Рејмонд Капа прима га на основу 
импресивног порт-фолиа. После завршене 
четврте године, прелази у Њу Јорк, на Купер 
Унион школу архитектуре, где су међу 
професорима имена као Бернард Чуми, Питер 
Ајзенман, Рикардо Скофидио...Дипломира 1984. а 
у међувремену узима слободну годину дана да би 

 
 



 радио у студиу Арата Исозакија. Након тога  
путује у Европу, обилази објекте Алвар Алта и 
диви се његовој архитектури у контексту и 
примени материјала.  

Сопствену праксу почиње 1985.г. у Токију, 
а организује и више изложби архитектуре. Из тог 
периода су његови пројекти за „Кућу-завесу“, 
„Кућу дуплог крова“, „Кућу без 
зидова“...Комесаријату УН за избеглице он 
предлаже израду папирног склоништа, у време 
грађанског рата у Руанди, када два милиона људи 
живи у ужасним условима. Тада се оснива 
„Добровољна мрежа архитеката“ NGO Voluntary 
Architects’ Network (VAN) која почиње активности 
око помоћи у катастрофама и гради привремене 
куће, склоништа и школе широм света (Турска 
1999., Индија 2001., Шри Ланка, Јапан, Хаити). На 
Новом Зеланду, после земљотреса 2011.г. Бан 
гради цркву Cardboard Cathedral као симбол 
обнављања.  

Банова папирна цевна конструкција 
добија сертификат од Министарства грађевина 
Јапана, а 2000.г. у сарадњи са немачким 
архитектом и инжењером Ото Фрајем Бан 
конструише огромну папирну цевасту структуру 
за павиљон Јапана на Хановерском сајму, која 
привлачи светску пажњу својом карактеристиком 
рециклаже. У свом париском бироу, са партнером 
Жан де Гастеном, од 2004.г. и Филипом 
Гумунџијаном добија конкурс за Помпиду Центар 
у Мецу. Окупља јапанске и европске студенте и 
гради привремени пословни простор од 
папирних цеви на тераси центра „Жорж 
Помпиду“ у Паризу. 

Именован је за професора на Факултету за 
информационе студије у Кеио Универзитету 
(2001.), а за гостујућег професора на 
универзитетима Харвард и Корнел (2010.). На 
Кјото Универзитету за уметност и дизајн постаје 
професор 2011.г. Поред предавања, наставља да 
развија системе конструкција за случајеве 
катастрофа од папирних цеви и бамбус-ламината, 
дрвене конструкције без металних спојница, 
конструкције од карбон-фибера и сл. 

 
 
 

Извор: текст и фотографије са интернета 
www.pritzkerprize.com/laureates/2014  
 превод: З.Чемерикић 
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Сл. 2 Кућа-завеса (Curtain Wall House),  
              Токио, 1995.  
 
 
 
 

 
Сл. 3 Кућа-завеса (Curtain Wall House),  
              Токио, 1995., ентеријер 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сл. 4 Црква од папира (Paper Church),  
               Кобе, Јапан, 1995. 
 
 

 
Сл. 5 Кућа од папира (Paper Log House),      
               Индија, 2001. 
 
 
 

 
Сл. 6 Помпиду-центар у Мецу  
              (Centre Pompidou), Француска, 2010. 
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Сл. 8 Катедрала (Cardboard Cathedral),  
               Нови Зеланд, 2013.  

 

 
Сл. 7 Голф-клуб (Haesley Nine Bridges Golf   
               Club House), Кореја, 2010. 
 



 
 
 
 

КАТАРИНА МЕДАР, студ.арх. 
 

„...Постоји велика 
заинтересованост младих 
људи за ванфакултетско 
ангажовање“  
 
 У нашој редовној рубрици 
„Разговор с поводом„ гости су увек били 
архитекти средње или старије генерације. 
Овог пута разговарамо са студенткињом 
архитектуре са нишког факултета 
Катарином Медар, а повод су Признања 
која је она добила на изложби 
студентских радова са предмета 
„Ентеријер 1“ и „Ентеријер 2“, као и 
Награда за најбољи рад на оба предмета. 
Изложба је била организована 
традиционално у оквиру „Ноћи музеја“ у 
јуну ове године. 
 
 „Архитект“: Катарина, Ви сигурно знате 
да су студенти архитектуре увек били врло 
активни у нашем Друштву архитеката, не само 
учешћем на изложбама везаним за одређене 
предмете са Факултета, већ и пријављивањем 
својих радова за наша Тријенала, када је 
категорија студентских радова редовно врло 
богата. Како коментаришете ту чињеницу?   
 
 Катарина Медар: Како младим 
архитектама, па тако и студентима, изузетно је 
важно пружити шансу да уче и да се доказују. 
Активности које спроводи Друштво архитеката, 
на интересантан начин дају могућност за 
исказивање на веома високом нивоу. Значајно је за 
будуће младе архитекте да поред активности на 
факултету и рада са професорима, могу да се 
упознају са радом и људима ван њега, и то на 
најбољи могући начин.  
 

33 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Архитект“: У оквиру програма Дана 

архитектуре студентске радионице су такође 
постале традиционалне. Прошле године је то 
посебно било успешно, и по великом броју 
пријављених студената али и по врло 
квалитетним радовима на задату тему. Ове године 
тема је „Уређење пословног поткровља“, а има се 
у виду прикупљање идеја за реализацију 
реконструкције поткровља наше зграде. Да ли 
Вам се свиђа ова врста активности и да ли ћете се 
пријавити? 

 
 Катарина Медар: Имала сам ту срећу да 
видим простор о коме се ради, и морам да кажем 
да је изузетно интересантан и инспиративан. Уз 
то, начин рада на радионицама, помоћ ментора и 
упознавање кроз рад са другим студентима, 
сигурно обећавају квалитетну радионицу и из тог 
разлога ћу се сигурно пријавити. 

 
„Архитект“: Задржаћемо се још мало на 

студентским активностима везаним за Друштво 
архитеката. Те активности су током ових петнаест 
година, од како је Друштво обновило рад, биле 
веома различите и добро прихваћене, што је нас 
старије увек радовало. Студенти су помагали око 
изложби, дизајнирали каталоге, писали за 
„Архитект“ итд. Да ли такво расположење постоји 
и сада, код нових генерација?  

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
Насловна страна Каталога за изложбу студентских 
радова са предмета Ентеријер 1 и 2 
Катарина Медар, Лазар Милентијевић 
 
 
Катарина Медар: С обзиром да сам и сама 
студент, па сам стога стално у друштву својих 
колега, са сигурношћу могу да кажем да постоји 
велика заинтересованост младих људи за 
ванфакултетско ангажовање и сваки вид додатних 
активности. Наравно, младим и још увек 
неафирмисаним будућим архитектама се не 
пружа баш често шанса за овакав рад, па је 
Друштво архитеката из тог разлога веома значајно 
за студенте јер су његова врата увек отворена за 
овакав вид сарадње. 

 
„Архитект“: Што се тиче архитектонских 

конкурса, којих у последње време скоро уопште и 
нема, међу учесницима је увек било и студентских 
тимова. Ви сте недавно добили прву награду за 
пројекат уређења просторија фудбалског клуба 
„Раднички“. Кажите нам више о томе. 

 
 Катарина Медар: Фудбалски клуб 
Раднички је у сарадњи са Грађевинско-
архитектонским факултетом из Ниша расписао 
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студентски конкурс на тему уређења унутрашњег 
простора службеног улаза и прес-сале. Овакав вид 
сарадње се мени изузетно допао и мислим да је 
ово најбољи начин да клуб добије иновативна 
решења уз пружање шансе младима. Надам се да 
ће у будућности бити више оваквих конкурса и да 
ће ангажованост студената расти. 
 
 „Архитект“: Опште мишљење је да наши 
студенти својим радовима показују висок 
квалитет, а проф. Дарко Марушић је изнео став да 
је дефинитивно формирана „нишка школа 
архитектуре“. Како студенти оцењују концепцију 
наставе на нишком Грађевинско-архитектонском 
факултету? Шта је добро, а шта би требало да се 
промени? 

 
 Катарина Медар: Принцип рада на 
нашем факултету је такав да се већ од друге 
године студенти суочавају са решавањем 
конкретних архитектонских проблема. Овакав  
приступ је по мени веома квалитетан, јер добијамо 
задатке да радимо на пројектовању објеката  
различитих функција, што ће нам касније и бити 
посао. Задаци које добијамо су сваке године 
комплекснији и такав темпо је усклађен са нашим 
професионалним сазревањем. Сам план и  
програм је по мишљењу студената добар, мада 
сматрам да увек постоји простор за побољшањем. 
Конкретно, мислим да обим градива није баш 
најбоље подељен по годинама. Дешава се да у 
појединим семестрима студенти имају превише 
обавеза, а у другим испод просечних могућности. 
 
 „Архитект“: Да ли ваша генерација 
сматра да су њена очекивања испуњена, сада када 
се ближи крај студија? Како гледате у будућност, 
где видите своје место у животу и професији, у 
ситуацији када је незапосленост присутна не само 
код нас већ и у свету? 
 
 Катарина Медар: Мислим да су 
очекивања студената у великој мери испуњена 
када говоримо о образовању током студија.  
 



 
Млади се све више опредељују за мастер студије, 
које им омогоћавају даље усавршавање. С друге 
стране, када је реч о каснијем раду у професији, 
студенти су прилично деморалисани тренутном 
ситуацијом у земљи и свету, која се у великој мери 
одразила на нашу професију. Наравно, увек 
постоји заинтересованост младих за бављење 
архитектуром, због лепоте ове професије, па 
мислим да оваква ситуација не успева у 
потпуности да нас обесхрабри. 

 
„Архитект“: Обавезно питање упућено 

нашим саговорницима је: како гледате на реално 
стање у урбанизму и архитектури Ниша? Чиме 
сте задовољни, а шта Вам највише смета?    

 
 Катарина Медар: Нажалост, немогуће је 
говорити на ту тему, а не споменути поново 
ситуацију у земљи. Мислим да је тренутно стање у 
архитектури и урбанизму условљено тиме, па из 
 тог разлога архитектура није на нивоу на којем  
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би могла да буде. Град Ниш има изузетно богату 
историју и архитектуру која је њен доказ. Мислим 
да очувању те архитектуре треба придати већи 
значај. Тренутне економске прилике једноставно 
не омогућавају развој и напредак архитектуре у 
Нишу. 

 
„Архитект“: По завршетку студија, да ли 

намеравате да одмах тражите посао или ћете ићи 
путем даљег усавршавања и специјализације?  
 

Катарина Медар: Моја жеља је да по 
завршетку студија наставим са усавршавањем, али 
највише бих волела да са тиме спојим рад. 
Сматрам да најквалитетнији и најпотпунији 
напредак може да се оствари управо тим спојем. 

 
„Архитект“: Захваљујемо на разговору и 

желимо Вама и свим младим будућим колегама 
успех и испуњење планова, животних и 
професионалних. 
   Разговор водио Уредник 
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Пројекат уређења просторија  
фудбалског клуба „Раднички“.  
 



 Приредио З. Чемерикић 
 

ДР. МИЛУТИН 
БОРИСАВЉЕВИЋ:                
И НЕОКЛАСИЦИСТ И 
МОДЕРНИСТ  
 

  Сл. 1  М. Борисављевић 
          (фото: Градитељи Ниша, М.Живковић)                      

 
Осамдесетих и деведесетих година је у 

Београду излазио часопис за урбанизам и 
архитектуру „Комуникације“ у издању ЦЕП-а 
(Центра за планирање урбаног развоја), један од 
оних квалитетних архитектонских гласила које се, 
нажалост, угасило. У броју 89 од марта 1995.г. 
објављен је текст Слободана Гише Богуновића1 
„Естетичка теорија, критичка делатност и 
архитектонска пракса др Милутина 
Борисављевића“.  

О архитекти др. Милутину 
Борисављевићу (1889-19692.) постоји доста 
података у литератури. Поменућемо укратко 
најважније чињенице: студирао на Техничком 
факултету у Београду, докторирао на Сорбони 
(1926.), радио у Министарству грађевина (1913-
1918. и 1945-1950.), оснивач је Катедре за естетику 
на Филозофском факултету у Београду. У 
сопственом пројектантском бироу „Партенон“ 
радио и као пројектант и као 
предузимач.„...Његово деловање у области 
естетике познато је у светским размерама, а у 

1 Слободан Гиша Богуновић, 1961., дипломирао на 
Одсеку за филозофију на Филозофском 
факултету у Београду, слободни уметник, члан 
УЛУПУДС-а. Објављивао текстове у књижевним 
гласилима, писао, режирао и компоновао за  
позориште, радио и тв. Аутор је тротомне 
Архитектонске енциклопедије Београда XIX и XX века 
(извор: Интернет) 
2 По неким подацима М.Борисављевић је умро 
1970.г.         37 

области пројектовања и публицистици само у 
домаћој средини...Своје градитељско дело је 
засновао на општепризнатим вредностима 
француског ренесанса али и на идеалима 
модерне безорнаменталне архитектуре, када је 
она очигледно победила средином тридесетих 
година... “3.  

Градитељско дело М. Борисављевића у 
Београду веома је обимно (око 80 објеката), и 
односи се углавном на породичне куће и виле 
изграђене између 1928.г. и 1941.г., а 
библиографија на српском и француском језику 
детаљно је наведена у Лексикону....4. У Нишу је 
његова Палата Андоновић у Обреновићевој 
улици један од најрепрезентативнијих објеката 
града (сл.2). Изграђена је 1930.г. „... у духу 
француског неокласицизма...“5.  

 

 
   Сл. 2  Палата Андоновић у Нишу 

Ул. Обреновићева 41 
(фото: Споменици Ниша, Б. Андрејевић) 

 Текст С. Богуновића садржи три дела: у 
првом, под насловом Естетика архитектуре, после 
биографског увода, аутор излаже концепт 

3 Лексикон српских архитеката 19. и 20. века, 
Грађевинска књига, Београд, 1999., стр.26 
4 Исто, стр.27. 
5 Више о палати Андоновић у: Споменици Ниша, Б. 
Андрејевић, Просвета, Ниш, 1996., стр. 178 



Борисављевићевих теоретских ставова, а у другом, 
Критичар архитектуре, дат је осврт на његове 
полемичке текстове на теме Теразијске терасе и 
Позоришног трга, и др. Трећи део, Архитектонска 
делатност, занимљив је по томе што представља 
мање познате Борисављевићеве објекте у Београду 
који су потпуно у духу Модерне. О овој чињеници 
се мало зна, и то је разлог за детаљније цитирање 
делова Богуновићевог текста, уз приложене нове 
фотографије објеката које је аутор овог приказа 
снимио у априлу 2014.г.  

 
„...Као најплоднији период 

Борисављевићевог стваралаштва у Београду 
сматра се онај између 1928. и 1933.г. У овом 
раздобљу архитекта остварује неколико успелих 
еклектичарских дела по узору на француску и 
италијанску ренесансу, не испуштајући прилику 
да се опроба и у тада све присутнијем 
модернистичком стилу кога прихвата са себи 
својственом ''академском'' дистанцом....Типу 
градске виле припада и кућа Флашар у улици 
Корнелија Станковића бр. 16 из 1932.г. која се 
често наводи као антологијско остварење и ''chef-
d’oeuvre''6 арх. Милутина Борисављевића (сл.3). 
Општи изглед и једноставност основног габарита 
грађевине, те употреба архитектонских детаља у 
већ опробаном маниру француске ренесансе, 
доводи је у аналогну везу са версајским ''Малим 
Тријаноном'' Жак Анж - Габријела из 1761-64.г....“ 

  

 
Сл. 3  Кућа Флашар, Корнелија Станковића 16 

(фото: З.Чемерикић) 
        

6 ''chef-d’oeuvre'', франц. ''ремек-дело''  
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Сл. 4  Ул. Господар Јованова 38 

(фото: З.Чемерикић) 
 
 
 

„...Борисављевић пројектује и изводи већи 
број вишеспратних грађевина у 
Београду...Смиренијом декоративном обрадом и 
незнатним варирањем основног еклектичког 
предлошка, одликује се и вишеспратница у 
Господар Јовановој улици бр. 38 из 1931.г. (сл. 4). 
Исте године, а у време његове пуне афирмације у 
Београду, архитекта усваја модернистички стил 
градње. Стручној јавности тога доба, која и иначе 
није показала превише ентузијазма у погледу 
евалуације целокупног Борисављевићевог опуса, а 
надасве критици која ће са одобравањем 
поздравити ''осавремењивање'' архитектуре,  
Борисављевићев ''обрт'' није представљао догађај 
од какве важности. Тим више што се овај 
архитекта и писац, одмах по појави београдске 
Групе архитеката модерног правца, оглашава 
веома полемичким и елитистички интонираним 
опаскама, оптужујући модернисте за нестручност 
и несхватање архитектуре као уметности..“.  

 



  
Сл. 5  Студентски трг, улазна капија и ограда 

(фото: З.Чемерикић) 

  
Сл. 6  Кућа Попадић, Корнелија Станковића 12 

(фото: З.Чемерикић) 

 
Сл. 7   Господар Јованова 16а 

(фото: З.Чемерикић) 
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 „...Иначе, ''модернисти'' који немају за 
подлогу школу, пише Борисављевић 1929., који не 
познају прошлост архитектуре или је познају само 
површно, постају ''модернисти'' баш из те 
неписмености и њихова ''модерна'' дела личе на рђаве, 
недуховите вицеве архитектонске. Само неколико 
година касније, међутим, можда се и правдајући 
тезом да се суштина уметничког компоновања 
крије у познавању ''елемената'', а не у избору 
стила, сам Борисављевић прихвата модернизам те 
пројектује и изводи неколико дела која ће, само по 
далекој архитектонској синтакси, бити слична  
његовим дотадашњим ''бозаровским''7 
остварењима…“ 
 „...Вишеспратница Попадић (сл.6) у ул. 
Корнелија Станковића бр. 12 из 1933-34.г., у 
блиском суседству куће Флашар, донеће му и 
награду Удружења југословенских инжењера и 
архитеката за најлепшу фасаду, али и 
сатисфакцију због успешног одмеравања снага са 
нижепласираним ''ривалима-модернистима'', 
архитектима Миладином Прљевићем и 
Браниславом Којићем. Из исте, модернистичке 
''серије'', издвојиће се и објекти у Палмотићевој 6 
(1932.), Господар Јовановој 16а (1932., сл. 7) и 
Симе Милошевића8 33 (1934., сл. 8) на којима 
равна површина зидног платна, по правилу, бива 
обогаћена канелираним пољима, својеврсним 
супституентима некадашњих пиластера и лизена. 
 У области јавне и монументалне 
архитектуре коју сам аутор сматра 
претпоставком...највећих уметничких домета, он 
пројектује и изводи тек неколико дела. То су: 
ограда Универзитетског парка9 (1931., сл. 5), 
зграда основне школе у Марулићевој ул. бр. 6 
(1931.), те гробљанске капеле француског 
војничког гробља у Рузвелтовој ул. бр.50 (1930.) 
На овој последњој грађевини ''идејног'', а не 
профаног порекла, аутор ће практично опробати 
своје замисли о апсолутно узвишеном служењу 
чистој форми и високо постављеним појмовима о 
лепом...“    
 

7 ''Бозар'' – скраћени изговор назива париске 
Академије лепих уметности (L’Académie des 
Beaux-аrts)  
8 Садашњи назив улице је Новопазарска 
9 Садашњи назив: Студентски трг 



 
Сл. 8  Симе Милошевића (Новопазарска) 33 

(фото: З.Чемерикић) 
 

 „Сцијентистички опредељен, академичар 
по духу, образован на делима класичне 
архитектонске баштине, изузетни теоретичар и 
вредни практичар, арх. Милутин Борисављевић 
представља појаву од вишеструког значаја за 
српску културу....Културни посленици и 
Борисављевићеви савременици показали су мало 
слуха и доста анимозности. Подложна свакојаким 
облицима зависти свакако је била и 
Борисављевићева, наоко искључива 
самопромотивна активност у часопису ''Неимар'' 
који је уређивао и у коме је највећи број прилога 
сам писао.  

Његова капитална и системска дела као 
што су ''Теорије архитектуре'' ...те ''Расправа о 
научној естетици архитектуре'' до данас нису 
преведена код нас. Далеко лепше тренутке и више 
оправдане пажње и признања, Борисављевић је, 
на жалост, доживео у земљи свог духовног рођења 
– Француској, коју је, како је сам писао, волео 
више него што је био у стању да изрази. Наша, 
''филолошки свесна'', а по духовној тенденцији и 
усмерењу, еклектичка и синтетичка епоха, има 
стога бројних разлога да исправи ову погрешку и 
ревалоризује целокупно Борисављевићево дело“. 
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На крају, поменућемо један од 
маркантних објеката нишке ране Модерне, који 
има невероватну сличност са Борисављевићевим 
објектом у ул. Господар Јовановој 16а: то је Палата 
''Нисим'' у Обреновићевој улици бр. 12 у Нишу 
(сл.9) из 1930.г.. Оба објекта су конципирана на 
готово идентичан начин - хоризонтале балкона и 
прозорских низова са пуним међупросторима 
декорисаним хоризонталним наглашеним 
фугама, закривљена форма поткровља, 
симетричне шеме фасадног платна које се 
разликују једино по спратности и броју прозора 
средишњег ризалида. Разлика је и у томе што се 
код нишке зграде у приземљу налазе продавнице. 
У литератури се као пројектант нишке зграде 
наводи београдски архитект Јосиф Албала, а 
могуће ауторство М. Борисављевића је само у 
домену претпоставки. Још једна претпоставка је 
ауторство М. Белобрка, архитекте београдске 
Модерне, који је доста пројектовао за инвеститоре 
Јевреје, као што су и браћа Нисим. 
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Марко Стојановић, ист. ум. 
 

ОД  АРХИТЕКТОНСКЕ  ДО 
ИНВЕСТИТОРСКЕ  УТОПИЈЕ 
 

Реч утопија у ширем контексту означава 
простор или земљу која не постоји, тј. која је 
измишљена. Овај често употребљавани термин 
први је сковао енглески писац Томас Мор (1478-
1535) и искористио га за наслов свог капиталног 
дела, у којем описује измишљено острво са 
измишљеним устројством. 
  Многе значајне архитекте, у превеликом 
заносу да измене никада одговарајуће окружење и 
друштвене системе, стварале су утопистичке 
пројекте у којима су давале, како архитектонско-
урбанистичка, тако и социолошка решења за 
изглед савремених градова. Двојица великана 
светске архитектонске сцене посебно су се истакла 
по овим решењима – Френк Лојд Рајт и Ле 
Корбизје. Први је своје замисли о „идеалном“ 
насељу спровео у пројекту под називом Бродејкер 
град (сл. 1), док је други радио на више 
утопистичких пројеката, чиме је стекао 
репутацију архитекте са највише израђених 
непоручених и неплаћених пројеката у историји 
архитектонског стваралаштва. Савремени град за 
три милиона становника (1922), План Вуазен 
(1925) и Озарени град (1930. сл.2), три су 
најзначајнија архитектонско-урбанистичка 
пројекта Ле Корбизјеа који су понели епитет 
утопистички. Схватајући озбиљно своја теоријска 
истраживања из области градологије, Ле Корбизје 
свој узор није тражио код ироничног Мора већ у 
Платоновом делу „Држава“ у којем овај антички 
филозоф пише о идеалном уређењу грчког 
полиса и његовом несметаном развитку. Такође, 
своју инспирацију Ле Корбизје црпи од 
теоретичара Анри де Сен-Симона. У својим 
делима „Индустријски систем“ и „О друштвеној 
организацији“, заступао је мишљење да се унутар 
друштва развија нови ред заснован на 
организовању индустрије. У будућности би, по 
његовом мишљењу, требало да тријумфују велике 
фабрике, банке и трговачке куће. Њима би 
управљала елита људи сачињена од 
индустријалаца, научника и уметника, док би 
подређена радничка класа послушно извршавала  
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наређења. Овако наметнута хијерархија власти 
била би неприкосновена, а сваки вид бунта био 
би искључен јер би нижим сталежима били 
потребни само посао и напредак, а ако би им 
велике корпорације то пружале, прихватали би 
чланове виших сталежа као природне вође. 
Управо је ове идеје идеализовао и сам Корбизје. 
Да ли ово звучи познато...? 
 

 
Сл. 1 

 
Сл. 2 
 
 Прошао је приближно један век од првих 
Ле Корбизјеових замисли, али његови градови 
никада нису у потпуности угледали светлост 
дана. Истина, многи градови широм света, попут 
Новог Београда, Бразилије итд. подигнути су на 
принципима његове Атинске повеље, али сам 
систем никада није доживео проповедану 
трансформацију. Никада научници и уметници 
нису постали „управљачи“ држава и градова, али 
су се предвиђања о тријумфу великих фабрика, 
банака и трговачких кућа у потпуности  
обистинила. Националне државе све мање имају 
утицаја у историјском развоју светских 
друштвених околности, на шта нам указују и  
 



архитектонска остварења која осликавају сву моћ 
глобалних корпорација које преузимају лидерску 
улогу у социолошком и визуелном обликовању 
наших градова. Централни репери у једном граду 
све мање су управне палате, председништва и 
велики сакрални објекти. Ту улогу полако 
преузимају управне зграде моћних 
интернационалних компанија и шопинг молови, 
расадници потрошачке идеологије. И даље је у 
градовима присутан културни садржај 
(позоришта, опере, музеји, галерије), али као да и 
његова улога све више поприма комерцијални 
карактер, неизбежан како би се ухватио корак са 
савременим начином живота. 
  Експлицитне примере (негативне) 
трансформације градова можемо пронаћи у 
престоницама Уједињених Арапских Емирата, 
који свој нагли развој започињу почетком 90-их 
година XX века, готово „од нуле“. За само две 
деценије из пустиње Арабијског полуострва 
никле су бројне пословне и стамбене зграде са 
изразито великом спратношћу (50 и више), 
неизбежни тржни центри и шопинг молови, 
затворени базени и скијалишта и многи други 
објекти пословног или забавног карактера. Како 
нису поникли из претходног културно-
историјског контекста (никада није ни постојао) 
који се огледа у постојању старих градских језгра 
и развијеног друштвеног уређења једне урбане 
целине, ти градови су неометано почели да се 
развијају у правцу који је одговарао интересима и 
сензибилитету његових инвеститора/управљача. 
Архитекте су и овде добиле улогу, али не као 
визионари чије идеје би требало да буду водиља у 
стварању градова, већ као прости инструменти 
обликовања у рукама њихових инвеститора. 
  Споменути трендови све брже долазе и до 
наших простора. Али уместо архитеката, своје 
утопистичке визије на нашим градовима 
„тестирају“ моћни домаћи и инострани 
инвеститори. По природи ствари, њих не води 
архитектонско-социолошки идеал већ искључиво 
материјални интерес. Међутим, то није највећи 
проблем у њиховим пројектима. Ако су Ле 
Корбизјеови пројекти понели епитет 
„утопистички“ из разлога готово немогућих 
архитектонско-социолошких трансформација 
урбаних целина, инвеститорске замисли ће тај 
исти епитет моћи да понесу из разлога потпуне 
 

42 

економске неизвесности њихових остварења. У 
Београду је неколико пројеката веће просторне 
трансформације било покретано током само 
последњих 10-15 година, али иако су на њиховом 
обликовању радиле многе домаће и светске 
архитекте, они из економских, а често и 
политичких разлога нису доживели своју 
реализацију. Лука Београд (Даниел Либескинд, 
сл. 3), Беко (Заха Хадид, сл. 4), Бетон хала (Соу 
Фуџимото), Делта Планет (сл. 5), имена су 
неколико великих пројеката о којима се пуно 
спекулисало током последњих неколико година.  
 

 
Сл. 3 

 
Сл. 4 

 
Сл. 5 

Међутим, врхунац инвеститорског 
утопизма представља пројекат Београд на води 
(сл. 6 и 7). Његову непостојећу сврсисходност и 
економску неоправданост прате бројни 
просторно-технички недостаци и неправилности.  

 



Непостојање метроа, довољног броја јавних 
паркиралишта, потпуно слободна изградња 
објеката велике спратности, чиме се угрожава 
визура на постојеће репере града као и 
нетолерантно понашање према постојећим 
објектима од културно-историјског значаја само 
су неки од важних аспеката на које су у 
последњих 6 месеци скретале пажњу многе 
домаће архитекте, резигниране на актуелну власт 
која за исти пројекат није расписала неку врсту 
конкурса. Како би иронија било још већа, на овом 
мегаломанском пројекту свој потпис званично 
није оставио ни један архитекта! Потпуна је 
непознаница да ли је цео пројекат настао као 
продукт личних замисли неког моћника - 
инвеститора па предат на даље уобличавање тиму 
за 3Д визуелизацију или аутор ипак постоји, али  
се из многих разлога његово име надаље не сме 
спомињати у јавности. 
 
 
 
 
 
 

 
Сл. 7    
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Шта год да је у питању, време ће као и 
обично показати судбину и овог мегаломанског 
пројекта. Да ли ће се интереси и замисли једног 
или више инвеститора обистинити, чиме би 
Београд почео да добија визуелни идентитет 
Дубаија или ће све „пасти у воду“ и још једном 
постати инвеститорски утопизам  који се нашао у 
служби свеобухватне предизборне кампање 
политичке елите у Србији и Београду. 

 
 
 
 

 
Сл. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зоран Чемерикић, арх. 
 

ПРАГ...ШЕТЊА КРОЗ 
АРХИТЕКТОНСКЕ СТИЛОВЕ 

 
Статистика каже да је Праг на шестом 

месту туристичких дестинација у Европи, по 
посећености, после метропола какве су Париз, 
Лондон, Рим, Будимпешта...То постаје јасно 
посетиоцу чим крене у шетњу улицама овог 
фантастичног града - музеја, који своју лепоту 
може да захвали, пре свега, историјским 
околностима које га никад нису довеле у 
ситуацију да у већој мери буде рушен. Од 1992.г. 
налази се на UNESCO листи. 

 
Даље, одговор лежи сигурно и у 

чињеници да је овај део средње Европе и Чешке 
(стари назив „Бохемија“) био познат по богатству 
и јакој средњевековној држави, где су се 
смењивале династије Пжемисла (XI в.), 
Луксембурга (XIV в.), Јагелиона (XV в.), Хабзбурга 
(XVI в.). Праг је био седиште Прашке бискупије у 
X веку, а Карло IV је 1348.г. ту основао 
Универзитет. У новијој историји, значајни датуми 
су: проглашење Чехословачке републике после 
пада Аустроугарске 1918.г., Хитлерова окупација 
1939. и ослобођење 1945., успостављање 
комунистичке власти 1948., Прашко пролеће и 
интервенција трупа Варшавског пакта 1968., и 
најзад тзв. Плишана револуција и поновно 
успостављање демократске власти 1989. 
Чехословачка се 1993.г. дели на Чешку и Словачку 
а Чешка приступа Европској унији 2004.г. 

Чешка држава је већ током друге 
половине 19. века имала јаку индустрију, али и 
високо развијен културни живот, па је и за људе 
из тадашње Србије представљала средину у којој 
су они стицали образовање. Такође, многи Чеси 
су долазили у Србију и својим делом 
доприносили њеном развоју – инжењери и 
архитекти, музичари, занатлије. Од познатих 
имена београдских неимара поменућемо Јана 
Неволу (Капетан-Мишино здање) и Јана Дубовија  
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(Опсерваторија на Звездари). Праг је познат и по 
великом броју српских сликара који су ту 
студирали крајем 19. и почетком 20. века 
(Ј.Бијелић, С.Аралица, М.Коњовић, И.Радовић и 
др.), као и по филмској академији која је дала 
наше познате редитеље Е.Кустурицу, 
Г.Паскаљевића, Г.Марковића.  

Јасно је да су и сами становници Прага 
много допринели да се сачува богато наслеђе које 
овај град поседује, и својом бригом и 
цивилизованим понашањем, као и јасном и 
доследном урбанистичком политиком која је 
бескомпромисно поштовала историјски и духовни 
контекст. Удео државе и града је евидентан и по 
томе што су такорећи сви објекти реновирани и у 
изванредном стању. Зато је заиста право 
задовољство кретати се улицама, трговима и 
парковима, обалом и мостовима Влтаве, 
користити изврстан јавни превоз, посебно 
трамваје, залазити у јавне и сакралне објекте али и 
кафане и радње, где је на сваком кораку сачуван 
дух средине. И зато је јасно зашто је током целе 
године овај град препун туриста из целог света. 

Овакав град, са небројеним културно-
историјским знаменитостима, са архитектонским 
објектима из свих епоха, са парковима, мостовима, 
са кафанама и продавницама на сваком кораку, 
скоро је немогуће упознати у потпуности, ма 
колико дуго боравили у њему. За осам дана, 
колико је писац овог текста имао на располагању, 
само је у основним цртама могло да се види оно 
најважније. Овај приказ прашке архитектуре је 
зато елементаран и непотпун, а презентован је на 
основу снимака начињених за то време. Ипак, 
довољно је материјала да читалац добије утисак о 
богатству стилова, форми и детаља, као и о 
атмосфери града, а делимично и о његовим 
становницима и нивоу опште културе и 
понашања. 

  
 
 



 
 
 Панорама Прага, поглед са Храдчана 

 
Град се налази у северозападном делу 

Чешке, има око 1,2 милиона становника, подељен 
је реком Влтавом на десну обалу са четвртима 
Старе место, Нове Место, Вишехрад, Јосефов, 
Винохради, Жижков... и леву обалу на којој су 
Мала Страна, Храдчани, Смицхов, 
Холешовице...Изврсни јавни транспорт се обавља 
метроом (изграђен 1974.), трамвајима, који су 
посебна атракција својом разноврсношћу типова, 
аутобусима, таксијима, туристичким аутобусима, 
железницом (четири железничке станице). 
Аеродром Ружине је на 20 км од центра, а речни 
саобраћај Влтавом је углавном у функцији 
туризма. За смештај огромног броја туриста из 
целог света на располагању су бројни хотели, 
хостели, приватне собе и апартмани, посебно 
погодни због прихватљиве цене и одличног нивоа 
услуга. Постоје многи сајтови на интернету где се 
може изабрати и резервисати соба у жељеном 
делу града, са фотографијама ентеријера и 
профилом станодавца. 

Праг је још у XИВ в., са 40.000 становника, 
имао болницу, крајем XВ в. пивару, метеоролошка 
опсерваторија је из 1752.г., железничка станица  
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Масарик из 1845.г. Има тридесетак музеја, 
многобројне галерије, посебне и у оквиру јавних и 
црквених објеката и комплекса. Ту су, осим 
великих имена Чешке књижевности (Чапек, 
Хашек, Кундера) и музике (Сметана, Дворжак) 
живеле и многе значајне личности европске 
културе, уметности и науке: Кеплер, Моцарт, 
Рилке, Кафка, Ајнштајн, Плечник. Непотребно је 
наглашавати да има небројено много великих 
ресторана, кафана, пивница, малих кафеа, 
продавница, антикварница, а свако место има свој 
посебан ентеријер и атмосферу. Број цркава 
вероватно нико до сада није тачно утврдио, а 
најзначајнији велики историјско-архитектонски 
комплекси су Храдчани, Вишехрад, Страхов, 
Јозефов (Јеврејска четврт), Стари градски трг...Из 
Прага се брзо може стићи у многе околне 
дестинације вредне пажње, које опет имају своју 
лепоту и значај у чешкој историји и култури– 
Карлове Вари, Кутна Хора, замкови Карлштајн, 
Конопиште, Леднице и др. 

 
       
(Извори:  Водич „The best of Prague“, Интернет) 
 
 



I  РОМАНИКА 
 

 
1. Храдчани, базилика и манастир Св.   
              Ђорђа, X в. 
 

 
3. Јеврејска четврт, Гробљанска капела 
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2. Вишехрад, ротонда Св.Мартина, XI в. 
 

Најстарија од три романске 
цркве-ротонде у Прагу налази се 
у кругу тврђавског комплекса 
Вишехрад. Објект је 
доживљавао разна разарања, 
пожаре, бомбардовања, а 
служила је и као магацин 
барута. Поново је освећена 
1878.г. након рестаурације 
ентеријера (А.Баум и 
Б.Минцбергер). 

 

 
4. Ротонда, детаљ улазног портала 
 
 



I I  ГОТИКА И НЕОГОТИКА 
 

 
1. Јеврејска четврт (Јосефов), Стара-Нова  
              синагога, XIII в. 
 
 
 

 
2. Карлов мост. XIV в. 
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Карлов мост 
Назван по цару Карлу IV, први је 
и најстарији прашки мост и 
најпознатија туристичка тачка 
града. На његовом месту је већ у 
XII веку постојао камени мост који 
је уништила поплава. Током 600 
година служио је и за колски 
саобраћај (широк је 10м, дуг 520м 
и стоји на 16 лукова), а јединствен 
је по 30 статуа светаца на оградама 
(многе су замењене копијама), 
углавном из периода Барока. 

 
 

 
3. Карлов мост, Западна капија и кула 
 



 
4. Староместске намести,  
              Црква Наше Госпе испред Тина, XIV в. 
 
 

 
5. Храдчани, Катедрала Св. Витуса,  
              јужна  фасада, XIV - XX в. 
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Црква Наше Госпе испред Тина 
Налази се на Староградском тргу, који је 
срце средњевековног Прага још од X в., 
главна тржница до почетка XX в. и сцена 
свих важних историјских догађаја. Црква 
је изграђена на месту претходне из 
романског периода. Два величанствена 
торња висока су 80 м. Поред огромног 
Рококо олтара на северном зиду је гроб 
данског астронома Тихо Брахеа.  

 
 
 

Катедрала Св. Витуса 
Доминанта комплекса Храдчанског града 
и целог Прага, видљива са свих тачака, 
дело је многих генерација неимара, почев 
од XIV века. Источни апсидални део дело 
је француског архитекте М.Араса, по 
налогу папе из Авињона, а по угледу на 
катедралу у Нарбону. Његово дело је 
наставио П.Парлерж (трансепт, торњеви 
и Златна капија) са своја два сина. 
Хуситски ратови су прекинули радове за 
следећих 500 година и тек 1899.г. је 
довршен прекрасни западни портал 
(Ј.Мокер, К.Хилберт). У другој декади XX 
в. довршена је декорација екстеријера, 
розета и витражи (А.Муха). 

 

 
6. Св. Витус, детаљ централног брода 
 
 
 



III  БАРОК 
 

 
1. Мала страна, Црква Св. Николе,XVII в.,  
              западно прочеље 
 

Црква Св. Николе 
Градња једне од три цркве Св.Николе 
у Прагу почела је 1703.г. на месту 
старе цркве из XIII в. Ремек-дело је 
оца и сина, Кристофа и Килиана 
Динценхофера, који су били аутори 
многих барокних грађевина у Прагу. 
Поред уобичајене барокне декорације 
ентеријера и куполе високе 70 м, 
треба поменути да је овде на 
оргуљама 1787.г. свирао Моцарт.    

 
 
 
 
 

Манастир  Страховски 
Манастир је основан у XII в., најпре 
изграђен као романска базилика од 
дрвета, касније су конструкције 
постепено замењиване каменом. 
Познат по библиотеци (50 000 књига) и 
галерији слика европске уметности 
XIV-XIX в. Барокне форме су објекти 
добили у XVII в. реконструкцијом 
после разарања 1648.г. у рату са 
Шведском. 
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2. Црква Св.Николе, олтарска апсида 
 
 

 
3. Мала страна, манастир  Страховски,   
              Црква Наше Госпе.  
 



 
4. Манастир Страховски,  
              улазна капија из XVIII в. 
 
 
 
 

 
6. Мала страна, барокна палата у ул. 

Мостецка бр.15, Амбасада Србије 
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5. Манастир Страховски,  
              црква Св.Рока, XVII в. 
 
 
 
 

 
7. Амбасада Србије, улазна капија 



 

 

 

 

 

 

Арх. Мирко Станимировић 
 

ЧЕМУ ЗАПРАВО СЛУЖИ 
ЦРТЕЖ У АРХИТЕКТУРИ? 
 
Изложба Цртеж архитектуре представља 
студентске радове који су резултат 
наставе из предмета Ликовне форме 2, на 
првој години студија Грађевинско-
архитектонског факултета у Нишу. Од 1. 
до 9. јула 2014. године, у галерији 
Друштва архитеката Ниша, посетиоци су 
могли да стекну увид у нови програм 
посвећен цртежу у архитектури.  

 

Истраживање ликовних елемената и принципа 
кроз цртеж у циљу стварања и представљања 
архитектонског дела, водио је проф. Милорад 
Младеновић (Архитектонски факултет у 
Београду). Цртежи припадају студентима који су 
похађали овај изборни предмет: Димитријевић 
Страхиња, Аница Калков, Александар Николић, 
Ђокић Јована, Крстић Наталија, Митић Аница, 
Александра Микарић, Слободан Радошевић, 
Ђорђе Лазић и Андреја Ђикић. 

Проф. Младеновић је на отварању говорио о 
идејама које су га као наставника водиле у тај 
процес реализације овог курса: 

”Пре свега, били смо на становишту да је 
потребно осмислити један нови курс, који се тиче 
одређених промишљања ликовног искуства или 
визуелне културе у области архитектуре. 
Започели смо од идеје да студенти архитектуре 
самим својим  припремама за сам факултет у 
извесном смислу савладају неке основне 
претпоставке цртања и приказивања архитектуре 
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Плакат изложбе 
 

у формалном смислу. Они науче како да се баве 
пропорцијама, перспективом, науче да савладају 
сам систем приказивања простора и отуда су 
дилеме биле: чему заправо служи цртање у 
архитектури? Из такве једне запитаности 
произилази низ закључака који су произвели 
овакву врсту резултата рада. То се пре свега тиче 
одређене идеје да је цртање један комуникациони 
процес у архитектури, да је цртеж такође једна 
врста есетског промишљања архитектуре и да је 
цртеж нека врста покушаја да се архитектура 
артикулише, а не да се она формално или 
фактички пренесе онаква каква већ постоји.  

 



 

 

 

 

 

Стално смо се играли са тим питањем: Шта значи 
направити кућу и шта значи нацртати ту кућу у 
условима коришћења визуелне културе у области 
архитектуре? Основно питање се односи на то на 
који се начин архитектура конституише и у ком  
смислу визуелна или ликовна култура може да 
помогне у томе да се архитектура на неки начин 
артикулише. Наравно, то је један јако тежак 
задатак и то је онај процес који архитекти имају 
током читавог свог живота, покушавајући да 
слободоручним цртежом, тим неким слободним 
изражавањем, не копирају толико реалност 
колико покушавају да дођу до одређених 
естетских сазања уопште о суштини цртања и до 
могућности да створе неку врсту идеја и визија 
унутар архитектуре, што наравно није суштински 
битно за људе који су веома млади. Ово је курс 
који се одвија на првој години, то су тек будуће 
архитекте и они ће годинама сазревати у сваком 
смислу свог професионалног рада, али мислим да 
је јако важно да се на почетку те неке праксе 
уопште, и студија архитектуре, студенти 
припреме на неку врсту могућности да се 
слободно изражавају унутар ликовне праксе и да 
у каснијем периоду ту ликовну праксу или њену 
неку сублимарну естетику искористе у ствари за 
своју делатност у архитектури у том неком 
креативном смислу и могућности да кроз сам 
цртеж или боју испитују могућности како се 
долази до архитектонске форме.” 

______________________________________________ 
Организатори: Грађевинско-архитектонски 
факултет у Нишу и Друштво архитеката Ниша 
Селекција радова: проф. Милорад  Младеновић 
Поставка: кустоси и учесници 
Фотографије: проф. Милорад  Младеновић и 
Мирко Станимировић 
Дизајн плаката: Мирко Станимировић 
Дизајн каталога: проф. Милорад  Младеновић и 
Мирко Станимировић 
Покровитељ: Грађевинско-архитектонски 
факултет у Нишу 
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Са наставе на факултету 

 
 

 
Детаљ са изложбе у Галерији ДАН 
 



Проф.др Радомир С. Станковић  
 
QР КОДОВИ ПРИЧАЈУ 
ИСТОРИЈУ НИША 
 
Наставља се корисна иницијатива 
потекла са Електронског факултета у 
Нишу 
 
ARhiMedia group, која ради у оквиру 
Лабораторије за рачунарску интелигенцију и 
информационе технологије (CIITLab - 
Computational Intelligence and Information 
Technologies Laboratory)  Електронског факултета 
у Нишу, у сарадњи са Заводом за заштиту 
споменика културе Ниш и уз подршку Друштва 
архитеката Ниша, реализовала је мини-пројекат 
постављања QР-кодова (Quick Response Code) на 
фасадама Палате правде, Народног позоришта и 
Синагоге, као и на шест споменика из историје 
Ниша. Изабрани су споменици на или у близини 
Универзитетског трга, посвећени устаницима из 
1821, Војводи Петру Бојовићу, потписивању првог 
српско-немачког уговора из 1189, Народном 
хероју Ђуки Динић, као и два споменика жртвама 
НАТО бомбардовања 1999. 
 

 
Насловна страна брошуре 

 
Намена кодова је да се очитавањем одговарајућим 
мобилним уређајем (телефоном или рачунаром) 
заинтересованим пролазницима пруже додатне 
информације о објектима, личностима и 
догађајима које споменици обележавају. Циљ овог 
мини-пројекта је да се у пракси провери и укаже 
на подобност примене QР-кодова у приказивању 
историје Ниша, уз могућност проширења 
пројекта и обухватање других архитектонских 
објеката и споменика. 
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У циљу могућег наставка пројекта урађене су 
основне апликације за 100 фасада обухваћених 
Архитектонским водичем Ниша, припремљеним 
од стране Друштва архитеката Ниша, као и за 
објекте у Нишкој тврђави на основу података 
добијених од стране Завода за заштиту споменика 
културе Ниш и Историјског архива Ниша. 
Пројекат је у потпуности реализован средствима 
CIITLab, искључиво захваљујући ентузијазму 
чланова ArhiMedia групе, као и подршци Завода 
за заштиту споменика културе Ниш и Друштва 
архитеката Ниша, а његов даљи наставак зависи 
од могућег интересовања надлежних институција 
Ниша. 
У реализацији пројекта учествовали су: 
•    Испред Завода за заштиту споменка културе 
Ниш - Елена Васић-Петровић и Ивана Цветковић. 
•  Чланови ArhiMedia групе (по азбучном 
редоследу) - Душан Гајић, Никола Гроздановић, 
Ђорђе Маноилов, Леонхард Радоњић, Радомир 
Станковић, Милош Стошић и Душан Татић. 
•  У припреми текстова и избору слика значајно 
су помагали туризмолог Младен Митровић и 
историчар Душан Андрејевић. 
•  Текстове су читали Александар Михаиловић, 
глумац Народног позоришта у Нишу и Марта 
Димитријевић, виши лектор Филозофског 
факултета у Нишу, која је урадила и превод на 
енглески језик. Снимање звука урадио је Мартин 
Јовановић, асистент Електронског факултета у 
Нишу. 
 
 

 
 

QR код у подножју споменика 
војводи Петру Бојовићу 



Богдан Јовановић  
 

КУЛТУРНА РАЗМЕНА НИШ - НАПУЉ 
 
Удружење студената технике Европе из Ниша (БЕСТ Ниш) организовало је културну размену „Ниш 
Напуљ“, у периоду од 25-31. августа 2014. године. Активности су биле сачињене из два дела. Први део 
размене обухватао је период од 5. до 11. августа, када је 12 одабраних студената, чланова локалне БЕСТ 
групе из Ниша, отишло у Напуљ, где су имали прилике да се боље упознају са лепотама њиховог града, 
људима, обичајима, језиком и историјом. Могли су да осете чари чувене напуљске кухиње, виде једну 
од најважнијих европских лука и посете многобројне културноисторијске знаменитости које красе овај 
давно настали велелепни град. 
Други део културне размене почео је 25. августа, када је 15 одабраних студената из локалне БЕСТ групе 
из Напуља дошло у Ниш и упознало се са нашим начином живота, српском традицијом, културом, 
сазнало по чему је наш град познат, упознало његове гостољубиве и насмејане становнике, као и богату 
историју у којој је константна борба за слободу кроз векове, оставила овом граду на раскршћу вредна 
културна знамења и историјске споменике. 
Покровитељи овог догађаја су били Делта Генерали осигурање, сребрни покровитељ културне размене 
и Винско село Малча, бронзани покровитељ.  
Овогодишња културна размена се сатојала из едукативног и социјалног дела. Едукативни део чиниле 
су радионице на тему комуникација и рад у мултикултуралној средини, док је социјални део обухватао 
упознавање града Ниша и околине, наше традиције, начина живота, чувених специјалитета српске 
кухиње, посету винском селу Малча, као и многе друге активности. За све додатне информације 
посетите наш сајт www.bestnis.org.rs. 

 Група нишких студената у Напуљу (фото: Наташа Цветковић) 
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„АТЛАС  ЛИКОВНИХ 
УМЕТНИКА ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНЕРА 
СРБИЈЕ – 21. ВЕК“ 
 

Аутори:  Арх. Слободан Малдини  
и  Софија Ланцош Малдини 
Издавач: Јапанско друштво Нови Сад, 
2014. 

РЕЧ АУТОРА 
Књига коју читалац има пред собом плод је идеје 
присутне код аутора током неколико протеклих 
година. Желели смо да овом јединственом 
публикацијом представимо српске ликовне 
уметнике из свих области примењених 
уметности: архитектуре, ентеријера, 
индустријског и графичког дизајна, примењених 
области сликарства, графике, мозаика, витража, 
иконописа, таписерије, конзервације, 
рестаурације, примењеног вајарства, керамике, 
текстила и савременог одевања, сценографије, 
костимографије, фотографије, примењене 
мултимедијалне уметности, историје уметности. 
Позвали смо наше најзначајније активне уметнике 
из свих области примењених уметности да нам се 
придруже у реализацији књиге и доставе 
фотодокументациони материјал о својим новијим 
радовима. Велики број уметника подржао је нашу 
идеју и послао нам информације и документацију 
о себи и својим делима, што нам је веома помогло  
приликом реализације пројекта. На 800 страна ове 
књиге представили смо биографије 410 ликовних 
уметника примењених уметности и дизајна и око 
2150 фотографија њихових репрезентативних 
дела која су настала током протеклих десет 
година. Књига сличног тематског карактера и 
обима до сада код нас није објављена. Обзиром на 
квалитет и број ликовних уметника који су 
укључени у садржај, њена вредност превазилази 
уобичајене оквире и стандарде ове врсте 
публикација. Надамо се да ће значај овако 
конципираног издавачког пројекта, са годинама 
које протекну, бити све већи. 
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        Приликом рада, били смо свесни да у датим 
условима и околностима не можемо да направимо 
савршену књигу. Истовремено, није нам била 
амбиција да жанровски приредимо 
енциклопедију ни лексикон. Ова књига није ни 
антологија, јер не садржи избор радова уметника 
представљених на основу личног опредељења 
аутора књиге. Издавачка форма ”атласа” у којој је 
књига приређена показала се погодном и 
практичном за реализацију наше идеје. 
Публикације ове врсте не траже целовитост - 
односно није неопходно да у њу буду уврштени 
сви представници примењених уметности - већ 
дају преглед ограниченог броја најзначајнијих 
или мање значајних али делима изузетно 
присутних аутора данас. Такође, ово није књига 
критичког карактера, која вреднује и даје 
закључке о делу појединаца и група, већ је 
искључиво фактографска целина која садржи 
основне податке о животу, раду уметника и 
представља њихова репрезентативна дела. 

        Одабир уметника објављених у књизи није 
извршен по принципу публикација типа ”Ко је 
ко” (”Who is who ”), где је избор стваралаца рађен 
на основу њиховог друштвеног статуса и 
спремности да плате за објављивање својих 
биографија. Насупрот таквим, иначе светски 
познатим издањима, у ”Атласу” су уметници 
представљени без обзира на њихову жељу или  

 



 

 

 

 

 

могућност да финансијски учествују у 
објављивању књиге. Основни критеријум за 
објављивање појединих уметника у књизи није 
било лично опредељење аутора - писаца књиге - 
већ је то првенствено чињенично стање садржано 
у биографијама и каријерама уметника, које 
сведочи о њиховом друштвено признатом 
вансеријском раду за који су примили висока 
струковна и друштвена признања. У књизи смо 
дали простор и младима, до сада недовољно 
афирмисаним ствараоцима, који су скренули 
пажњу на свој рад запаженим успесима на 
престижним изложбама и уметничким 
конкурсима. Ни према овим уметницима није 
примењен принцип личног критичког 
опредељења аутора ове књиге, већ објективног, 
општег чињеничног стања о њиховом раду. 
Закључке о вредности опуса ликовних уметника 
објављених у књизи и њиховом месту у историји 
уметности препустили смо стручном суду 
јавности. У књизи смо само пренели ставове 
институција које вреднују рад уметника: 
уметничких удружења, факултета или жирија 
репрезентативних изложби на којима су 
уметници излагали. Није нам намера да овом 
књигом постављамо стандарде у критици 
уметности, нити да мењамо успостављен систем 
вредновања аутора - уметника. Основни циљ је да 
представимо богатство потенцијала који у себи 
носе наши ликовни уметници и њихове 
изванредне домете на пољу примењене 
уметности. Ако смо у томе макар мало успели, ова 
књига је постигла свој циљ.    

 У књизи се не налазе сви аутори који су 
својим делима заслужили да буду у њој. Многи су 
изостављени, јер физички обим књиге и 
временска ограниченост пројекта нису дозволили 
представљање већег броја уметника. Понеко није 
желео да буде представљен у књизи ове врсте, из 
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личних разлога. Без обзира на несавршеност, ова 
књига на једноставан, фактографски објективан 
начин даје пресек данашње сцене наше 
примењене уметности. 

        Коначан обим књиге двоструко је премашио 
првобитни план, због чега су удвостручени 
предвиђени финансијски издаци њене 
реализације. Из тог разлога, књига је штампана у 
веома малом, ограниченом тиражу. Међутим, ова 
ограничења нису утицала на квалитет издања, 
пре свега у његовој садржини, а потом и у 
ликовно графичком смислу. Такође из 
финансијских разлога, књига је настала у врло 
кратком времену, па је у неким деловима можда 
несавршена. Али и та несавршеност поседујесвоју 
унутрашњу лепоту. Без обзира на могуће 
примедбе, сигурни смо да је књига, оваква каква 
је, неопходна и корисна, пре свега уметницима, а 
потом и широј публици. 

        Књига је настала уз организациону подршку 
уметника који су представљени у њој, великог 
броја чланова Удружења ликовних уметника 
примењених уметности и дизајнера Србије 
(УЛУПУДС); чланова Удружења ликовних 
уметника примењених уметности и дизајнера 
Војводине (УПИДИВ); већег броја професора и 
наставног особља Факултета примењених 
уметности у Београду, професора и наставног 
особља Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду, професора Департмана за 
архитектуру Факултета техничких наука у Новом 
Саду и других образовних и културних 
институција. Захвални смо Јапанском друштву из 
Новог Сада које нас је институционално 
подржало. Посебну захвалност дугујемо 
штампарији ”АМД Систем” која је препознала 
проблеме настанка ове књиге и помогла нам да 
ову идеју реализујемо до краја. 
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Мр Михаило Медведев, арх. 
 

ЈОВИЦА  ЈОВАН  
МАРИНЧЕВИЋ 
(Прокупље, 1925-Ниш, 2013.) 
 

  
 
 10.септембра 2013.г. напустио нас је 
ЈОВИЦА - ЈОВАН МАРИНЧЕВИЋ, архитекта, 
један од доајена формирања и развоја 
урбанистичке делатности у Нишу. 
 Рођен је 26. новембра 1925.г. у Прокупљу 
где је завршио основну школу. Као гимназијалац 
и скојевац прикључује се 1943.г. Народно-
ослободилачком покрету. Међу првим 
послератним генерацијама студената дипломира 
на Архитектонском факултету у Београду 1952.г. 
 Као млади архитекта први посао добија 
1953.г. у новооснованом Предузећу за 
пројектовање Ниш, које се касније развило као 
"Ниш пројект". 
 У екипи младих архитеката, који су 
примљени у то предузеће одмах по оснивању, 
поред Јована Маринчевића били су и Бранко 
Савић и Живојин Дојчиновић, и та екипа, под 
руководством директора предузећа 
арх.Александра Медведева, заслужна је за израду 
пројеката и изградњу првих послератних 
стамбених, привредних и јавних објеката у Нишу 
и тадашњем среском окружењу.  

Јован Маринчевић ради у Предузећу за 
пројектовање Ниш до 1. априла 1959.г. када 
прелази у новоформирани Завод за урбанизам 
Ниш. У Заводу наставља професионалну 
активност на изради урбанистичких планова.  
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Почетком шездесетих година, са екипом 
сарадника, комплетира израду  прве серије 
урбанистичких планова нових стамбених насеља 
("Чаир" 1960.,  "Криве ливаде" 1961., "Војводе Гојка" 
1961.) који се одмах усвајају и реализују. Наредних 
година, као руководилац стручних тимова, 
учествује у изради више урбанистичких планова 
реконструкције централног дела Ниша. 
 У складу са новим законским одредбама о 
регионалном просторном планирању, крајем 
шездесетих година, припрема се промена статуса 
Завода и Завод за урбанизам Ниш, са већ 
афирмисаном екипом сарадника, постаје 1. 
октобра 1969.г. Завод за урбанистичко и 
регионално просторно планирање.  Градске и 
регионалне структуре, као директора, постављају 
Јована Маринчевића. 
 Он преузима координацију израде прве у 
Србији методологије за израду Регионалног 
просторног плана Међуопштинске регионалне 
заједнице општина Ниш, Лесковац и Пирот, и 
координацију израде новог Генералног 
урбанистичког плана Ниша "Ниш-2000" са 
дугорочним перспективним визијама развоја 
града. 
 Паралелно са регионалним планским 
активностима Завод на челу са Јованом 
Маринчевићем води иницијативу за формирање 
Дирекције за комуналну изградњу Ниш, чије  
оснивање се планира спајањем тада значајних 
јавних предузећа, Завода за урбанизам и Завода за 
комунално уређење Ниш. По формирању 
Дирекције 1. јуна 1971.г. Јован Маринчевић 
постаје помоћник директора Дирекције и води 
Сектор за урбанизам. 
 После трагичне смрти  директора 
Дирекције Мије Илића, 31.12. 1973.г. Јован 
Маринчевић преузима дужност директора 
Дирекције и на том месту остаје до 8.4.1974.г. када 
Дирекција добија новог директора. 
 Јован Маринчевић, у својству саветника, 
наставља активно учешће у урбанистичким и 
просторно-планерским активностима, Сарађује са 
инж. Сретеном Љубисављевићем на изради првих 
просторно-еколошких анализа за потребе урбаног 
планирања, које резултирају  докторатом  
инж.С.Љубисављевића и постају обавезан део 
урбанистичке и просторно-планске 
документације свих стручних планерских 
институција у Србији и Југославији.. 
  



 
Активно учествује у раду Савеза 

урбаниста Србије, Друштва урбаниста Ниша и 
Друштва архитеката Ниша. Остаје активан у 
планерској делатности све до свог пензионисања 
31.12.1983.г. 
 И по одласку у пензију показује интерес за 
рад Завода и виђен је гост на скуповима 
урбаниста, Салонима урбанизма и прославама 
Заводских јубилеја, којим приликама, са својим 
млађим сарадницима евоцира сећања о 
пословним иницијативама и колективним 
дружењима приликом стручних екскурзија у 
иностранство и на излетима пригодом 
обележавања државних празника. 
 Јован Маринчевић ће остати упамћен као 
признати урбаниста и поштовани директор. 
Његово име остаће крупним словима забележено 
у аналима историје урбаног развоја Ниша у другој 
половини двадесетог века. 
 
 

 
Колегијум Завода за урбанизам 60-тих година 
 

 
Јован Маринчевић са сарадницима Завода 
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ИСПРАВКЕ     
 
▪  У броју 43-44 „Архитекта“, објављен је текст  
 

„Арх. Иван С. Пантић,  
нишки ђак на светској сцени“, 
 
из пера проф. арх. Србољуба Рогана,  
који нас је замолио да коригујемо следеће: 

на стр. 52, испод слике са потписом „Great 
Zimbabwe, монументални историјски комплекс“ 
треба да стоји потпис: „Нови парламент 
Зимбабвеа“. Ради се о најзначајнијем Ивановом 
пројекту и сама фотографија је требало да буде 
већа. Great Zimbabwe је историјски споменик - 
комплекс који је Ивану био инспирација за зграду 
Парламента. 

на стр. 48, у поглављу „Феномен трема“, 
приложена је слика Ивановог пројекта Botswana 
Savings Bank. Друге две слике – Фукуока банка 
(Кишо Курокава) и Фордова фондација (Кевин 
Рош и Џон Динкело) нису Иванови пројекти. Ти 
објекти су послужили да се развије теза о 
феномену трема и требало је да те слике буду 
мање. 

 
▪  У броју 35-36 „Архитекта“ из 2012.г., на стр. 

11 објављена је листа добитника признања 
заслужним члановима Друштва архитеката 
Ниша, на којој је и арх.Миодраг Мима Живковић 
(постхумно). У образложењу за признање 
М.Живковић се наводи као оснивач и први 
председник Друштва архитеката, међутим, он је 
оснивач и први председник Урбанистичког 
друштва Ниша (1963.г.). Проглашен је за 
заслужног члана ДИТ-а (1984.) и ДАН-а (1985.).  

  
Редакција се извињава читаоцима  
због ових непрецизности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

          

 
  

  


