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Поштовани читаоци, 
 

          За нама су још једни Дани архитектуре, 
петнаести по реду, што је већ један мали 
јубилеј. У очекивању овогодишњег 
Тријенала, који по правилу изазива највише 
пажње због свог такмичарског карактера, 
трудили смо се да прошлогодишњи Дани 
буду скоро подједнако занимљиви. 
Представили смо две највеће и најважније 
архитектонске манифестације у Србији – 
БИНУ 2014. – Београдску интернационалну 
недељу архитектуре и Међународни салон 
архитектуре у Београду, тридесет шести по 
реду. Детаљније о томе ћете прочитати у 
прилозима у рубрици ТЕМА БРОЈА.  

Од организатора БИНЕ добили смо 
захвалницу за допринос у организацији, коју 
прилажемо на стр. 5. Наиме, студентски 
радови са радионице „Модерна схватања“ из 
2013.г. приказани су у оквиру програма 
„Изложбе“.  
 Ипак, за нас најважнија изложба, која 
је и отворила Дане архитектуре, била је 
финална поставка 100 изабраних објеката 
архитектуре Ниша који улазе у 
„Архитектонски водич Ниша“. Већ дуго 
најављивана, ова монографија треба да буде 
штампана у овој години. У Галерији „Србија“ 
је, дакле, 4. новембра отворена изложба под 
називом „100 АРХИТЕКТУРА НИША КРОЗ 
ВРЕМЕ“. Велика медијска пажња и велики 
број посетилаца показују завидно 
интересовање грађана Ниша за своје 
архитектонско наслеђе, у свакодневном 
животу помало неприметно. 
 На овом месту ћемо поменути још 
један прилог који се односи на архитектонско 
наслеђе Ниша. Наиме, у Бечу је одржана 
изложба модерне архитектуре у Србији, која 
представља резултат истраживања два аутора 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – Адолфа Штилера и Бојана Ковачевића. 
Они су у избор уврстили десет значајних 
објеката изграђених у Нишу у периоду пре и 
после Другог светског рата. Постоји 
могућност да ова изванредна изложба гостује 
ускоро и код нас.  
 Од других дешавања на Данима 
архитектуре, велику пажњу је привукла и  
ретроспективна изложба дела једног од 
значајнијих нишких архитеката старије 
генерације – Борислава Спасића, поводом 
десетогодишњице смрти. Постоји идеја да се 
сличне ретроспективе, али не постхумно, 
организују и за друге значајне ствараоце који 
су својим пројектима дали обележје 
архитектонском лику Ниша. Сваку идеју 
треба и реализовати, а сви добро знамо како 
је, у нашим економско-психолошким 
условима, добре идеје некад тешко спровести 
у дело. У том смислу, Друштво архитеката 
очекује и од самих архитеката почетну 
иницијативу и помоћ. 
 Као завршница манифестације, 
организована је и студентска радионица, која 
већ постаје традиционална и за коју међу 
студентима влада велико интересовање. Тема 
је ове године била реконстукција поткровља  
зграде ДАН. Изабран је најбољи студентски 
рад - пројекат по коме ће се извести радови, 
уз помоћ спонзора – фирми KNAUF и  
VELUX .  
 Редовне рубрике су попуњене 
занимљивим прилозима, од прегледа 
актуелности у граду, Србији и свету, па до 
осврта на занимљиве објекте из историје 
архитектуре. Сарадници у овом броју су 
бројни, што, надамо се, показује настојање 
уредништва да текстови буду квалитетни и 
разноврсни.  



Проф. др Александар Кековић 
Aрх. Јелена Илић 

 

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША 
2014. 

 
Својеврстан јубилеј у раду Друштва 

архитеката Ниша обележен је 
прошлогодишњом традиционалном 
централном манифестацијом „Дани 
архитектуре Ниша 2014.“ која је одржана у 
току новембра и у првој недељи децембра 
месеца. Можемо додати да се у датој 
констелацији традиционално огледа 
очекивано добро планиран и продуциран  
програм, а централно алудира на веома добру 
посећеност Манифестације и велику пажњу 
шире јавности. Овим резултатима свакако је 
допринело свечано отварање манифестације 
у највећој градској Галерији „Србија“, заједно 
са успешном и свеобухватном, стручно 
вођеном медијском кампањом. 

 
Почетак Дана архитектуре с разлогом је 

смештен у простор Галерије „Србија“, који има 
идеалан положај на централном градском тргу, а 
и потпуно је адекватно опремљен за велике 
поставке и свечана отварања значајних градских 
манифестација, на којима се очекује велики број 
посетилаца. Стога су организатори за овај догађај 
припремили управо поставку која заслужује такав 
третман, а названа је „100 – Архитектура Ниша 
кроз време“. И у самом називу, који крије 
симболику из броја објеката који ће бити 
приказани у „Архитектонском водичу Ниша“ - 
публикацији у припреми -  грађанство је могло 
уочити да је реч о изложби веома значајној за 
Град, што је био аутоматски позив за улазак у 
Галерију. У поставци су представљени 
најзначајнији објекти у Нишу, изграђени у 
периоду од ослобођења од Турака па до 
данашњих дана, који су изабрани од стране 
стручне редакције Архитектонског водича Ниша 
и ради публиковања ограничени на број сто, сада 
по први пут у облику у коме ће се наћи у самој 
публикацији, заједно са мапама Града на којима 
су објекти обележени. Отварање Манифестације 
посетило је око две стотине наших суграђана. 
Догађај је медијски испраћен од стране неколико 
регионалних ТВ и штампаних медија, али и 
медијског Jавног сервиса са националном 
покривеношћу, и свеобухватно је промовисан 
путем интернета – најпопуларнијег медија 
савременог друштва. На отварању је представљен 
ауторски тим Архитектонског водича Ниша,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Плакат  «Дана архитектуре Ниша 2014.» 

 
састављен од чланова стручне редакције, 
фотографа, дизајнера и других људи који 
учествују у припреми ове значајне публикације, а 
посебна захвалност упућена је свим људима који 
су помагали и финансијски подржали досадашњи  
ток овог пројекта. Своју промоцију у оквиру овог 
догађаја имали су и чланови групе „Архимедија“ 
са Електронског факултета у Нишу, који су нам 
представили QR кодове, као савремену 
технологију која ће нам помоћи у представљању 
објеката, свеобухватније од штампане 
публикације, а и рад ових амбициозних 
стручњака, који заступају и доказују тезу да 
савремене технологије нису далека будућност, већ 
врло присутна и практична стварност. Овом 
приликом организатори Манифестације су 
угостили председника Инжењерске коморе 
Србије Милована Главоњића, који се пригодним 
речима обратио нишким инжењерима и широј 
јавности и отворио Манифестацију. Приликом 
отварања Изложбе најављен је наставак рада на 
Архитектонском водичу Ниша и дато обећање да  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отварање «Дана архитектуре Ниша 2014.» 

у галерији «Србија» 
 
ће ова, у досадашњој историји Ниша једина 
публикација ове врсте, бити репрезентативна 
популарно-стручна публикација, која ће служити 
на част нишким архитектима и грађанима Ниша 
и значајно допринети туристичкој понуди 
престонице југоисточне Србије. 

У наставку Манифестације за поставке је 
коришћен грађанима добро познат простор 
Галерије Друштва архитеката Ниша, која својим 
програмом и озбиљним приступом у 
организовању поставки са шареноликом 
тематиком, али и посебним амбијентом, заузима 
све значајније место на мапи галерија у Нишу. 
Опет се позвавши на традицију, организатори су 
за стручну јавност Ниша приредили репризе 
двеју поставки са најзначајнијих ревијалних 
смотри у Србији, али са интернационалним 
значајем, а које су приказане у протеклој години у 
Београду. То су: Изложба „Простори јавности“ (у 
оригиналу: Going Public: Public Architecture, 
Urbanism and Interventions) са Београдске 
интернационалне недеље архитектуре – БИНА и 
Изложба са 36. Салона архитектуре у Београду, на 
којој су приказани најбољи од 114 радова. 
Изложба „Простори јавности“ је заснована на 
истоименој публикацији издавача Gestalten - 
Немачка, и приказује тежњу за креативним 
оживљавањем јавних простора, кроз формалне и 
неформалне интервенције, побољшање квалитета 
земљишта и велике архитектонске пројекте  
обнове. Изложба са 36. Салона архитектуре 
Београда приказала је тежње и достигнућа 
савремене архитектуре у Србији кроз награђене 
радове из категорија одређених од стране  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Плакат изложбе  

«100 Архитектура Ниша кроз време» 
 

организатора Салона, и то: архитектура, 
урбанизам, ентеријер, експеримент и 
истраживање, гост и архитектонска фотографија. 
Обе изложбе привукле су првенствено пажњу 
заинтересованих стручњака, који у премијерним 
терминима поменуте изложбе нису били у 
прилици да посете, али је релативно слабији 
одзив публике у односу на изложбе у продукцији 
Друштва архитеката Ниша и премијерна 
приказивања изложби, показао да домаћа стручна 
јавност много више цени рад локалног струковног 
удружења и захтева ексклузивне и нове садржаје. 

На прошлогодишњим Данима 
архитектуре организована је и промоција стручне 
књиге уваженог, недавно почившег колеге арх. 
Михаила Чанка, под називом „Сви моји станови“. 
Књигу је предпремијерно нишкој публици 
представио историчар уметности Марко 
Стојановић из Београда, вишегодишњи сарадник 
Друштва архитеката Ниша. Књига је изазвала 
очекивану пажњу стручне јавности и наишла на 
одличан одзив међу нишким архитектима и 
похвале од стране колега који су и лично 
познавали аутора. С обзиром да је у то време 
трајао Сајам књига у Хали «Чаир», на коме је 
учествовао Издавач са својим штандом, промотер 
је препоручио куповину књиге на самом сајму. 
Овакав позитиван одзив и велико интересовање за 
књигу дали су јој „ветар у леђа“ уочи премијерне 
промоције на Архитектонском факултету у 
Београду. 

Као окосница прошлогодишњх Дана 
архитектуре приказана је изложба студентских 
радова са Радионице у продукцији ДАН, са темом 



„Уређење пословног поткровља“, где су младе 
наде архитектуре Ниша дале своје виђење 
адаптације поткровља у згради Друштва 
архитеката Ниша – легату Наума Ћермила. 
Зрелим и креативним приступом у решавању 
проблема показали су старијим колегама да ће 
њихово време тек доћи, а организатор Радионице 
и чланови жирија су обећали да ће већ на овом 
пројекту, који је започет 2014. године, студенти 
имати прилику да дају свој допринос, тако што ће 
најбоља решења из свих радова бити обједињена 
и инкорпорирана у постојећи пројекат 
реализације. 

Као и сваке претходне године, и ови 
јубиларни 15. Дани архитектуре Ниша су, према 
мишљењу организатора, свакако покренули неке 
акутне теме у архитектонским круговима у Нишу, 
помогли су да се између релевантних 
организација и институција направе споразуми 
који ће омогућити даљу успешну сарадњу у циљу 
унапређења и афирмације струке, али су и дали 
задатак Друштву архитеката да и следећи, у овој, 
за Друштво архитеката Ниша тријеналној години, 
буду још садржајнији и покрену још више и још 
позитивније промене у Нишу и нашој струци 
уопште. 

И ове године захвалност за помоћ у 
организовању ове значајне манифестације 
дугујемо нашим дугогодишњим партнерима: 
Инжењерској комори Србије, посебно 
Регионалном центру Ниш, као и Грађевинско – 
архитектонском факултету у Нишу, али и 
генералном спонзору фирми TONDACH Потисје 
Кањижа. 
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ОКТОБАР 2014. 

ИЗЛОЖБА ДКС И ЗАВОДА ЗЗСК 

Изложба се састојала из два сегмента:  

„170 година од доношења Уредбе о заштити споменика 
древности и 100 година од почетка Првог светског рата“ и 
„Заштита културног наслеђа у Србији 1994. – 2014.“ 

Организатори су били Друштво конзерватора Србије и Републички и 
други Заводи за заштиту споменика културе. Изложбу је отворила г-ђа 
Снежана Јејић, председница Друштва конзерватора Србије и саветник 
РЗЗСК Београд. 

НОВЕМБАР 2014. 

МЕЂУНАРОДНИ САЛОН АРХИТЕКТУРЕ 
БЕОГРАД 2014. 
У Музеју примењене уметности у Београду 26. марта 2014.г. је отворен 36. 
Салон архитектуре, који је обележио 40 година од оснивања (1974-2014). 
Изложба је трајала до 30. априла. Жири Салона радио је у саставу: 
Александар Бобић (председник), Александар Кековић, Тања Манојловић, 
Бојана Пејић и Милорад Видојевић (прошлогодишњи добитник Grand 
prix). 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 у 9 категорија. Приликом селекције и вредновања кандидованих радова, жири се руководио 
питањем новог у смислу доприноса архитектонском стваралаштву у актуелном контексту рада. У 
Нишу је у оквиру Дана архитектуре постављена Изложба награђених и одабраних радова Салона, а у 
прошлом броју «Архитекта» дат је приказ свих награђених радова. 

БИНА НА 15. ДАНИМА АРХИТЕКТУРЕ 
НИША 
Гостовање IX БИНЕ на Данима архитектуре Ниша 2014. одвијало 
се кроз поставку изложбе под називом GOING PUBLIC! 
ПРОСТОРИ ЈАВНОСТИ! – АРХИТЕКТУРА, УРБАНИЗАМ и 
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ. Изложба је заснована на публикацији Going 
Public издавача Gestalten, Немачка. Концепт и аутори: Јелена 
Ивановић Војводић, Милица Максимовић и Алекса Бјеловић. На 
изложби у Нишу представљено је 20 реализованих јавних 
простора.  

„...Од густо насељених урбаних средина до руралних предела, у току је креативно оживљавање јавних 
простора. Тај препород обухвата формалне и неформалне интервенције у јавним просторима, 
побољшање квалитета земљишта, заједничке баште и велике архитектонске пројекте обнове. У фокусу 
књиге Going Public: Public Architecture, Urbanism and Interventions јесте све већи интерес за преобликовање 
и промену намене наше изграђене средине за јавну употребу...“  

(из Каталога БИНЕ) 



ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „СВИ МОЈИ СТАНОВИ“ 
АРХ. ДР МИХАИЛА ЧАНКА 

Недавно преминули познати београдски архитекта др Михајло Мика 
Чанак, објавио је зборник својих пројеката стамбених објеката у периоду. 
Књига представља не само преглед његовог огромног опуса у области 
станоградње, са великим бројем цртежа, већ и вредан уџбеник за студенте 
архитектуре, као и извор грађе за истраживање у овој области. М. Чанак је 
добитник Велике награде за архитектуру САС и Повеље за животно дело 
АСА. Промоцију књиге у Галерији ДАН је приредио историчар 
уметности из Београда Марко Стојановић. 

„...Михајло Чанак је припадао интелектуалној касти међу архитектима, 
као Којић, Злоковић, Борисављевић, Богдановић, али за разлику од њих 
никада се није тискао у прве друштвене редове. Као и његов 
дугогодишњи пријатељ Александар Ђокић, стално се кретао периферијом 
„центара архитектонске моћи“, Факултета, САС-а, ДАБ-а, великих 
пројектних бироа. Имао је критички однос према стварности и дубоко у 
себи гајио осећање пролазности...“ 

 (З. Маневић) 

ДЕЦЕМБАР 2014. 

РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЛА  
АРХ. БОРИСЛАВА СПАСИЋА (1931 – 2004.) 

На иницијативу породице арх. Борислава Спасића, а у поводу 
десетогодишњице смрти, Друштво архитеката Ниша је организовало и 
реализовало изложбу целокупног архитектонског опуса једног од 
најпознатијих и најплоднијих нишких архитеката старије генерације.  

„Борислав Спасић је рођен 31. октобра 1931.г. у селу Миљковцу. Гимназију 
је завршио у Нишу а на Архитектонском факултету у Београду је 
дипломирао међу првима из генерације. Запослио се 1959.г. у 
„Нишпројекту“ где је двадесет година био директор. Под његовим 
руководством предузеће је стекло изузетан реноме.  

За пројект стационара „Радон“ у Нишкој Бањи, са А. Буђевцем, добио је 
1975.г. Октобарску награду за архитектуру града Ниша. Његови 
значајнији изведени објекти су: административне зграде СДК, Нишке 
банке и Завода за социјално осигурање (са Д. Јакшићем), индустријски 

објекти у Параћину и Храстовачи, стамбене зграде у Нишу и Куманову, као и Стационар у Клокот-
Бањи  (са А. Буђевцем) и хотел у Соко-Бањи. Радио је на разради пројекта за хотел „Амбасадор“ и за 
стамбену кулу у ул. 7 Јули (са Т. Дрезгићем). Његов пројект надградње зграде Радио-Ниша сматра се 
врло успешним примером интервенције на вредном објекту старе градске архитектуре.  

Пројектантски рад наставља у нишкој филијали београдске „Синтезе“, затим одлази у Русију и код 
фирме „Генекс“ ради на пословима пројектовања, извођења и надзора (Москва, Ступино). Учествовао је 
у низу јавних и позваних конкурса. Био је члан Управног одбора Друштва архитеката Ниша, члан 
редакције „Архитекта“ и председник жирија првог и другог Тријенала архитектуре Ниша 2000.г. и 
2003.г. „  

(из Каталога изложбе)  



ИЗЛОЖБА РАДОВА УЧЕНИКА 
УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ У НИШУ 
На првој самосталној изложби радова ученика УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ У 
НИШУ, ОДСЕКА ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ 
ПРОИЗВОДА, изложени су најуспешнији радови са предмета 
Пројектовање и обликовање ентеријера, као и употребни предмети 
произведени у радионици школе. Изложбу је отворила директорка школе 
Оливера Мићуновић, у присуству професора и ученика школе и бројних 
гостију. У току трајања изложбе, у просторијама Галерије одржана је 
радионица дизајна ентеријера намењена ученицима основних школа. 
Такође, бивши ученици школе, а сада успешни студенти, презентовали су 
садашњим ученицима Грађевинско - архитектонски факултет из Ниша. 

Уметничка школа у Нишу основана је 1948. године под именом Школа за примењену уметност. Школа 
данас има четири одсека: ликовни, дизајн графике, дизајн текстила и дизајн ентеријера и 
индустријских производа. Одсек дизајн ентеријера и индустријских производа је најмлађи одсек школе 
и постоји од 2005. године. Ученици стичу теоријска и практична знања из области функционалног и 
естетског уређења простора и обликовања индустријских производа, са технолошким процесом његове 
израде као једне целине. Овај одсек представља одличну основу за студирање на бројним факултетима, 
пре свега на Архитектонском и Факултетима ликовних или примењених уметности, што су изложени 
радови и показали. 

ИЗЛОЖБЕ УДРУЖЕЊА 
ЕСПЕРАНТИСТА И ФОТО-КЛУБА 
Галерија ДАН традиционално уступа простор Удружењу 
нишких есперантиста „Миле Величковић“, за њихову редовну 
годишњу Скупштину и изложбу посвећену историји светског 
есперанта.  Други сегмент изложбе је серија уметничких 
фотографија чланова нишког фото-клуба „Сува планина“, на 
тему прошлогодишњег џез-фестивала „Нишвил“. Организатор 
и реализатор Скупштине, обе изложбе и пратећег штампаног 

материјала, као и сваке године, био је Небојша Станковић – Есперо. 

ФЕБРУАР 2015. 

ФОТОГРАФИЈЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 
Изложба фотографија СТАЛНОГ ФОТО КОНКУРСА 
2014.г. је организована у сарадњи ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 
ПРИРОДЕ СРБИЈЕ – радна јединица у Нишу и Друштва 
архитеката Ниша, а под покровитељством Фото савеза 
Србије. Изложене су 83 фотографије формата 50 х 40.  

„...Конкурс је успео, не само да окупи, чини ми се до сада 
највећи број аутора и изванредно квалитетних 
фотографија, већ и да обједини све нас који волимо 

природу и о њој се бринемо: планинаре, заштитаре, али и обичне проматраче којима је стало до 
очувања природних лепота...“  

(из каталога изложбе) 
www.zzps.rs, fotokonkurs@zzps.rs 



 
 
 

Арх. Јелена Илић 
 

СТУДЕНТСКА РАДИОНИЦА 
са темом „Уређење пословног поткровља“ 

- реч организатора – 
 
 Радионица „Уређење пословног 
поткровља“ намењена студентима 
архитектуре са Грађевинско – архитектонског 
факултета у Нишу, а у продукцији Друштва 
архитеката Ниша, одржана је у време трајања 
јубиларних петнаестих „Дана архитектуре 
Ниша“, у простору Галерије ДАН. Тема ове 
радионице је везана за уређење поткровља у 
згради коју користи Друштво архитеката 
Ниша за своје пословање, а која је легат 
Наума Ћермила и један од репрезентативних 
објеката са почетка XX века у нашем граду. 
 

Радионица је почела 5. новембра, један 
дан након отварања централне годишње 
манифестације ДАН, а завршена је отварањем 
Изложбе студентских радова са радионице,  
9. децембра, када су званично и затворени „Дани 
архитектуре Ниша 2014.“. Студенти су имали 
укупно петнаест радних дана за рад са менторима 
и за све активности које је подразумевала ова 
Радионица. 
 

 

 
       Учесници радионице  
       са менторима и жиријем 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Како је и очекивано, ове године је за 

учешће на Радионици тражено место више. 
Између осталог и због позитивних искустава са 
претходне, одзив студената заинтересованих за 
учешће у овој Радионици је био вишеструко већи 
 од прошлогодишњег, што је менторе – 
наставнике и сараднике са Факултета: доц.др 
Милана Танића, арх. Славишу Кондића, арх. 
Марјана Петровића и арх. Војислава Николића – 
ставило на „слатке муке“ око одабира 
партиципаната.  

Од укупно близу седамдесет пријављених 
студената, менторски тим одабрао је двадесет пет 
студената који су потом подељени у осам група, 
тако да је сваки од четири ментора имао по две 
групе са по три студената, док је једна група 
бројала четири члана. Овај број учесника у групи, 
као и број ментора који су позвани да раде са 
студентима, установљен је пре почетка 
организовања ове активности са проф. др 
Александром Кековићем, предметним 
наставником ГАФ-а на предмету „Ентеријери“, а 
у циљу оптимизације рада у оквиру ове  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ваннаставне активности. Још један од бенефита 
студената учесника радионице, поред додатне 
едукације на тему уређења пословног простора и 
стицања вештине у разрешавању изазовних 
задатака за уређење ентеријера, попут поткровља, 
јесте била и могућност да им се рад са радионице 
додатно вреднује уз сам семестрални  
рад на предмету, коју је студентима понудио сам 
предметни наставник. Осим ових, за студенте 
веома важни мотиви су били и стицање нових 
контаката и практичан рад у групама, што им 
кроз постојећи школски систем у нашој земљи 
није омогућено.  

У оквиру рада на Радионици, студенти су 
имали прилике да се упознају са историјом самог 
објекта, који је међу нашим суграђанима познат и 
као Дом инжењера,  са производима компанија које 
ће Друштву архитеката Ниша донирати кроз  

 
 

Прва награда 
Миља Пенић,  
Милош Петровић и  
Антон Прекљушај 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потребни материјал за реализацију Пројекта 
адаптације поткровља у згради, али и са  
методологијом и посебним вештинама у 
техничкој обради идејног решења уређења једног 
ентеријера, које су им представили њихови 
ментори. Тиме је заокружен један процес идејног 
решавања унутрашњег простора, у овом случају 
пословне намене, што студенту, будућем младом 
архитекти, даје могућност најскорије практичне 
примене стечених знања. 

Према оценама трочланог жирија, у 
саставу: проф. др Александар Кековић, 
председавајући жирија и предметни наставник, 
проф. др Горан Јовановић, представник ГАФ-а и 
арх. Бранимир Ћирић, представник ДАН-а, 
радови настали на овој радионици показују врло 
уједначен, висок ниво техничке обраде, као и 
много свежих и практично применљивих решења. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Стога је  донета одлука од стране арх. 

Јелене Илић и проф.др Александра Кековића, 
који су израдили пројекат адаптације поткровља 
зграде ДАН, да се приликом реализације, у 
пројектно решење инкорпорирају најбољи 
елементи из свих радова са ове студентске 
радионице. За време реализације овог пројекта, 
студенти ће имати прилике да присуствују 
појединим активностима како би на практичним 
примерима потврдили теоријска знања која су 
стекли на Радионици.  

 
На свечаној додели награда, 

проглашене  су прва, друга и две треће 
награде, тако да је по једна група сваког 
ментора добила награду. Најбољим радом 
проглашен је рад групе у саставу Миља 
Пенић, Милош Петровић и Антон 
Прекљушај.  Друго место освојила је група у 
саставу Ђорђе Јовић, Наталија Јаношевић и 
Милош Игњатовић, док су две треће награде 
добиле:  група у саставу Катарина Медар, 
Теодора Вукић и Јована Ђукановић и група 
у саставу Милош Ранђеловић, Милица 
Вељковић и Тамара Цветковић. 

 
Према постигнутим резултатима учесника 

на овој Радионици, као и према интересовању 
студената за овакве активности, можемо 
закључити да свака активност која им пружа 
могућности за лични и професионални развој ван 
факултетске наставе, јесте пожељна и препозната 
као потреба од стране студената и наставног 
кадра факлутета, те је као закључак добро 
парафразирати речи потпредседника ДАН-а, арх. 
Бранимира Ћирића, да ће оваквих активности 
бити и убудуће, али и нагласити да је 
обавештавање студената факултета о свим 
ваннаставним активностима потребно водити 
стручно и континуирано од стране самих 
организатора ових активности. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Друга награда 
 

 
Трећа награда 

 
Трећа награда 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Арх. Јелена Илић 
 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ 
ПРОМОЦИЈЕ У ГАЛЕРИЈИ 

 
Knauf Академија у Нишу 

 
Knauf Group је један од највећих светских 

произвођача грађевинских материјала и система, 
а у Србији послује неколико компанија из ове 
групације. Три фирме сестре, Knauf, Knauf 
Insulation и АMF, већ три године заредом 
организују регионалну Knauf Академију, 
престижни догађај на коме се окупи око 200 
архитеката и стручњака из области 
грађевинарства, како би се на једном месту 
упознали са новитетима ове три компаније, али и 
са модерним тенденцијама у градњи. До сада су 
академије организоване на Копаонику, Златибору 
и у Суботици. 

С обзиром на велико интересовање 
стручне јавности за овакав вид усавршавања, 
јавила се потреба да се током године организује и 
неколико мањих, локалних академија, и тако 
пруже релевантне и корисне информације свим 
заинтересованим професионалцима који можда 
немају могућност присуства на централном 
догађају, годишњој Академији. Прва Knauf 
Академија тог типа је одржана 6. марта у Нишу, у 
Галерији Друштва архитеката Ниша. Присутне 
архитекте је поздравио регионални директор 
Кнауф-а, г-дин Тодор Деловски. 

У уводном делу програма, све три 
компаније су приказале оно по чему су 
препознатљиве, те су учесницима представљени 
основни принципи суве градње (Knauf), 
енергетски ефикасна термоизолациона решења 
(Knauf Insulation) и декоративно-акустички 
системи (AMF). Посебан акценат је стављен на 
заштиту од пожара, посебно у сегменту фасада, а 
све у складу са недавно донесеним изменама и 
допунама Закона о заштити од пожара, које су 
усвојене у Народној скупштини РС (тзв. “Тамарин 
закон”). Многа од ових решења су међусобно 
компатибилна и ослањају се једно на друго, чиме 
је спрега ове три компаније и овим путем 
доказана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Како би показале да је њихово поље 

деловања и много више од саме заштите од 
пожара, три компаније су у завршном блоку 
нишке Академије представиле иновативна 
решења и пројекте који су право освежење за 
грађевинску индустрију. Причало се о зеленим 
решењима из система Urbanscape, о новом 
порталу који се бави поткровљима „Моје 
поткровље” (www.mojepotkrovlje.rs), модерном 
систему за звучну заштиту Cleaneo и много чему 
другом. Поменуте компаније су и овај пут 
показале да иду корак испред других. 
 

VELUX обука за мајсторе 
 

Други догађај који је организован у Галерији 
ДАН је једнодневна обука за мајсторе, коју је 
организовала компанија VELUX за мајсторе који 
са том компанијом већ сарађују и који су и досад 
користили њихове производе. Овај догађај 
одржан је 19. марта у Галерији ДАН. 

Том приликом организатори су на 
практичном примеру показали уградњу кровног 
прозора, као и све потребне елементе завршне 
обраде приликом уградње. Једна група мајстора је 
имала прилике да посети и простор поткровља, 
који је предмет уређења у наредном периоду, у 
коме ће учествовати својом донацијом неколико 
компанија, међу којима VELUX, Knauf, Knauf 
Insulation, AMF, Guardian Glass Industries, и друге, 
како би се простор овог поткровља адаптирао за 
коришћење у пословне сврхе.  

Овај пројекат биће реализован у току 2015. 
године, а и догађаји попут поменутих промоција 
ће бити учесталији у овом простору у наредном 
периоду у простору ДАН, како би се остварила 
квалитетна сарадња са компанијама донаторима и 
њихов рад и производи приближили 
инжењерима и архитектама у Нишу. 



 
 
 
 
 
Мр Михаило Медведев ,арх. 
 

23.  МЕЂУНАРОДНИ  САЛОН 
УРБАНИЗМА 
 
 Обележавајући 8.новембар, Светски 
дан урбанизма, 7. новембра 2014.године 
свечано је у Београду отворен 23. 
традиционални Међународни салон 
урбанизма Удружења урбаниста Србије. 
 
 Први Салон урбанизма организован је у 
Нишу давне 1991.године. Удружење урбаниста 
Србије указало је тада поверење Граду Нишу и тај 
први Салон је организовало Друштво урбаниста 
Ниша у сарадњи са Заводом за урбанизам Ниш. 
Првих десет Салона, све до 2001. године, 
премијерно је одржавано у Нишу, па је Салон у 
широј стручној јавности и остао запамћен као 
"нишки". Каснијих година Салон се бијенално, 
непарних година, одржавао у Нишу, а парних 
година, премијерно, у другим градовима Србије и 
Републике Српске. 2014. године, 23. Салон по 
први пут је премијерно организован у Београду. 
 Салон је, у присуству великог броја 
чланова Удружења урбаниста Србије, званица и 
гостију, свечано отворен 7. новембра у холу 
Југословенског драмског позоришта у Београду. 
Организатори премијерне београдске поставке 23. 
Салона били су Удружење урбаниста Србије, 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије и 
Друштво урбаниста Београда. Генерални 
покровитељи Салона били су Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
Град Београд, а покровитељ Инжењерска комора 
Србије. 
 Према извештају Селекционе комисије за 
излагање на 23. Међународном Салону пристигло 
је 137 радова актуелне планерске продукције из 
Србије и иностранства, од којих су прихваћена 134 
рада у основним категоријама и 34 селектована 
студентска рада. Три рада нису прихваћена, јер 
нису одговарала пропозицијама Салона. 
 За 23. Међународни салон урбанизма 
радове су послали чланови Удружења, урбанисти 
и просторни планери и урбанистичке и 
планерске институције из Србије, Републике 
Српске, БиХ, Црне Горе, Хрватске, Словеније, 
Бугарске, Грчке, Италије, Шпаније, Велике 
Британије, Чешке, Русије, Мексика и Аустралије.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Насловна страна Каталога 
 

34 изабрана студентска рада стигла су са 
18 архитектонских и других факултета из Ниша, 
Београда, Новог Сада, Новог Пазара, Косовске 
Митровице, Подгорице, Бања Луке, Загреба, 
Љубљане, Венеције, Барија, Солуна, Крита, 
Софије, Прага, Темишвара, Волгограда и Бата. 
 Салон је, како је и уобичајено, пропраћен 
врло лепим каталогом у колору који је на 
отварању подељен учесницима и званицама. 

Према званичним категоријама Салона на 
премијерној поставци у холу Југословенског 
драмског позоришта у Београду  били су 
изложени следећи радови: 
01.  Просторни планови     16 радова 
02. Генерални урбанистички планови 1 рад 
03. Планови генералне регулације 12 радова 
04. Планови детаљне регулације    20 радова 
05. Урбан.  пројекти и реализације 24 рада 
06. Конкурси       11 радова 
07. Студије и истраживања   23 рада 
08. Заштита животне средине   13 радова 
09. Примена информ. технологија  2 рада 
10. Публикације     12 радова 
11. Студентски радови    34 рада 
12. Посебно инострано учешће   12 радова 
 



 
Свечано отварање Салона  
 
 Пред препуним холом Југословенског 
драмског позоришта, у коме су били изложени 
радови, све присутне, госте и званице, у име Града 
Београда поздравио је Милутин Фолић, главни 
градски архитекта и изразио задовољство да је 
Салон урбанизма по први пут премијерно у 
Београду. 
 Душан Минић, председник Удружења 
урбаниста Србије, поздрављајући присутне, 
захвалио се Граду Београду, домаћину Салона, 
покровитељима Салона и посебно похвалио 
реализаторе на изузетно спроведеној поставци 
Салона. Подсетио је да се ове године Салон 
одржава у  специфичним околностима, у време 
крупних промена, у којима се многе 
урбанистичке организације, јавна и приватна 
предузећа и институције боре са тешкоћама. И 
поред тога, број и квалитет радова на Салону 
доказује да смо на добром путу да, заједничким 
ангажовањем, сачувамо урбанистичку делатност 
и струку. 
 Учеснике, званице и госте поздравили су и 
Славица Ференц, председник Савета Салона, Др 
Миодраг Ралевић, председник и Миран Гајшек, 
заменик председника Жирија и Мр Милован 
Главоњић у име Инжењерске коморе Србије. 
Салон је у име Министарства, свечано отворио Мр 
Радојко Обрадовић. 
 Жири 23. Салона  је Велику награду 
Салона доделио Институту за архитектуру и 
урбанизам Србије за вишедеценијско деловање у 
урбанистичко-планерској струци и свеукупне 
постигнуте резултате. За 134 жирирана рада у 
свих једанаест категорија додељено је 15 првих 
награда, 19 других, 14 трећих награда и 25 
признања. ЈП Завод за урбанизам Ниш је добио 
две награде у категорији 03. "Планови 
генералне регулације" и то другу награду за 
"ПГР Сврљига", арх. Тамаре Јовановић са 
сарадницима и трећу награду за "ПГР Прокупља" 
Мр Милене Станојевић,арх. и арх.Светлане 
Момчиловић. 

 Осим два Плана генералне регулације 
Сврљига и Прокупља, који су добили другу и 
трећу награду у својој категорији,  трећом 
наградом награђен је и студентски рад на тему: 
"Идејно урбанистичко-архитектонско решење 
приобаља реке Нишаве" Милице Ниношевић, 
Милице Вељковић, Ане Станојевић и Мионе 
Петковић, студената Грађевинско-архитектонског 
факултета у Нишу. 
 
 

 
ПГР Сврљига, друга награда  
  
 

 
ПГР Прокупља, трећа награда  
 
  

 
Приобаље Нишаве, трећа награда  
 



 
Београд на води, Велико признање 23 Салона 
 
 Посебно Велико признање додељено је 
пројекту "Београд на води" као специјалном, 
свеукупном пројекту на националној и европској 
сцени, а посебно Специјално признање Славку 
Лукићу и Заводу за урбанизам и пројектовање 
Бијељина за свеукупну продукцију. 
 Иначе, поред наведених награђених 
радова ЈП Завод за урбанизам Ниш је на 23. 
Салону имао и "План генералне регулације 
Бабушнице", Др арх. Милице Максић, "План  
детаљне регулације скијалишта "Бојанине воде" 
арх. Николе Лечића са сарадницима, "План 
детаљне регулације комплекса ЕИ Ниш" Др арх. 
Милице Максић, "План детаљне регулације 
индуструјске зоне "Мраморско брдо", арх. 
Александра Ристића и арх. Милијане Петковић-
Костић, "Урбанистички пројекат еколошко-
рекреативног центра "Бањица" у Белој Паланци", 
Мр Милене Станојевић,арх и арх.Јоване 
Захаријевски, "Урбанистички пројекат пословно-
сервисно-паркирног комплекса "Ниш-експрес" 
арх. Николе Лечића, Студију "Урбанизација 
Ромских насеља", арх. Лидије Стефановић-
Николић и  Студију "Реиндустријализација у 
Србији и управљање градитељским наслеђем у 
плановима генералне регулације" арх. Наташе 
Живаљевић-Луксор. Млади архитекта 
Александар Никшић имао је изложен свој 
дипломски рад одбрањен на нишком 
Грађевинско-архитектонском факултету на тему: 
"Елаборат заштите евидентиране културно-
историјске целине Гостуша са концептом мера 
заштите". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
      Дипломски рад Александра Никшића 
 
 Општи утисак свих учесника, званица и 
гостију, који су присуствовали свечаном отварању 
23. Међународног салона урбанизма Удружења 
урбаниста Србије био је да је Салон, после више 
од две деценије од своје премијере у Нишу 1991.г. 
постао значајна стручна међународна 
манифестације која се високо котира у светским 
стручним круговима урбаниста и планера, као и 
да су урбанистичка остварења у Србији и на 
бившем Југословенском простору, на завидном 
светском нивоу. ЈП Завод за урбанизам Ниш 
организовао је колективну посету отварању 
Салона. У делегацији Ниша били су 
представници Града Ниша, чланови Друштва 
урбаниста Ниша, сарадници Завода за урбанизам, 
Дирекције за изградњу града и Управе за 
планирање. Према традицији из ранијих година, 
очекује се и гостовање и поставка 23. Салона у 
Галерији "Србија" у Нишу, у првој половини 
2015.године. 



 
 
 
 
Бисерка Костић Златанов,  
технички секретар регионалне канцеларије 
ИКС у Врању. 

ARHIENALE 10 
Vranje, 27. 2 - 6.3.2015. год. 
У организацији Инжењерске коморе Србије и 
Друштва врањских архитеката, у Галерији 
Народног музеја у Врању је од 27.02. до 
06.03.2015.г. одржана традиционална 
манифестација Архиенале 10. 

На отварању присутне су поздравили: 
Зоран Стојевић, председник Друштва врањских 
архитеката и председник организационог одбора 
манифестације, Драган Живковић, заменик 
председника Извршног Одбора МСИР, испред 
Инжењерске коморе Србије, а част да отвори 
Изложбу припала је  Нели Димитријевић, члану 
градског већа за културу града Врања. 

Зоран Стојевић, председник ДВА је прво 
рекао пар речи о Изложби конкурсних радова за 
заштитни знак Друштва врањских архитеката, а 
затим истакао да су 2012.г. организатори   
манифестације „Архиенале“ увели, због смањења 
обима посла, Тријенале – приказ радова 
архитеката Пчињског округа насталих у 
претходне три године. Увођењем таквог 
концепта реализације манифестације створила се 
потреба озбиљнијег приступа организацији, а 
самим тим и дефинисању правила за учешће и 
доделу награда. Како је Правилник о 
организацији Тријенала – Архиенала Врање  још у 
процедури потврђивања од стране органа 
Коморе, због континуитета ове, нама 
архитектима, значајне активности и јубилеја који 
ова манифестација ове године обележава, 
Тријенале је померено за наредну годину.  

Ове године на Архиеналу су биле две 
изложбе: гостујућа изложба „100 – Архитектура 
Ниша кроз време“ и пратећа изложба: „Изложба 
конкурсних радова за заштитни знак Друштва 
врањских архитеката”. 

Након поздравних речи, публици се 
обратила  Јелена Илић испред Друштва 
архитеката Ниша, која се најпре захвалила 
организаторима и домаћинима на прилици да 
учествује као део тима на Архиеналу 10, а после је 
сажето представила  гостујућу изложбу: „100 – 
Архитектура Ниша кроз време“. Изложба је 
настала 2011. године као потреба да се прикаже 
како се архитекте и инжењери овог града односе  

према архитектури и представља селекцију 
најзначајнијих и најрепрезентативнијих 
архитектонских објеката у Нишу, представљених 
кроз фотографије и податке дате у двојезичном 
тексту, са мапама на којима су означени у свом 
аутентичном положају у Нишу. Сарадници ДАН 
на овом пројекту су и група „Архимедија“ са 
Електронског факултета у Нишу, састављена од 
студената и наставника, који за овај пројекат 
израђују QR кодове уз употребу најсавременијих 
технологија, како би новим генерацијама 
приближили архитектонско наслеђе Ниша. Сам 
циљ организовања овакве изложбе је да се 
покрене свест да се приказани објекти очувају, да 
се многи од њих обнове и да се зауставе нелегалне 
радње над њима (доградње, надградње). На 
отварању  је било око 70 посетилаца. Поред 
већине из стручне јавности, било је присутних из 
света културе и друштвено-политичког живота. 



Манифастација је настављена у понедељак 
02.03.2015.год., предавањем са темом „ЗОНЕ град - 
градитељско наслеђе и сценографија“. Oд 
почетне идеје тематског парка везаног за 
сценографију филма Зоне 2 (Врати се Зоне) 
концепт се развио у Урбанистички пројекат 
ЕТНО ПАРКА ТРАДИЦИОНАЛНОГ 
ГРАДИТЕЉСТВА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ, комплетног 
туристичког насеља са свим целодневним и 
целогодишњим садржајима, који омогућавају 
удобан и забаван живот посетилаца. Комплекс је 
укупне бруто површине 8000 м2. Са 
мултидисциплинарног аспекта је посматран 
веома захтеван и сложен задатак : 

формирати комплекс, који треба да буде 
сценографија за снимање филма, са 
објектима и амбијентом градова с почетка 
20. века;  
не нарушити природну равнотежу 
окружења и очувати вредности локације; 
формирати комплекс, који истовремено има 
и дуготрајну употребну вредност, како би 
оправдао уложена средства и довео до 
активације великих природних и 
туристичких потенцијала подручја 
Власинског језера и ревитализације живота 
и општег привредног развоја општине 
Сурдулица; 
 применити све данашње законе и прописе, 
као и техничка решења и технологију 
градње и еколошке материјале. 
Наташа Лазаревић, дипл. инж. арх. нам је 

представила саму архитектуру ЗОНЕ град, док 
нас је Маријана Радовановић, дипл.инж.арх. 
упознала са урбанистичко – архитектонским 
решењем пројекта. 

У среду 04.03.2015.год. одржано је 
предавање на тему нових технологија и 
материјала у грађевинарству компаније 
ROCKWOOL  ADRIATIC: „Нова генерација 
камене вуне за кровове и фасаде – производи са 
две густине у једној плочи“, предавач Јасна 
Васић, дипл.грађ.инж. ROCKWOOL камена вуна 
проналази своје место у свим деловима 
грађевинског објекта, било да су у питању 

фасадне облоге објекта, кровни покривач, 
унутрашње зидне, подне и плафонске 
конструкције, или заштита различитих врста 
инсталација. Потпуно природан материјал, 98% 
структуре од камена, еколошки прихватљив, 
негорив и рециклирајући, ROCKWOOL камена 
вуна пружа свих пет неопходних фактора за 
функционисање објекта – зграде: 

1. Заштита од пожара 
2. Заштита од буке 
3. Топлотно изолациона својства 
4. Финансијска уштеда 
5. Еколошки прихватљива 

ROCKWOOL у понуди има јединствене на 
тржишту изолационе плоче од камене вуне са две 
густине у једној плочи, велике носивости 
парцијалног тачкастог оптерећења и одличних 
топлотно - изолационих карактеристика (мала 
вредност коефицијента топлотне проводљивости 
λ). Ова комбинација две густине у једној плочи 
даје одличне механичке карактеристике, а уједно 
и побољшана топлотно изолациона својства, што 
немају стандардне монолитне изолационе плоче. 
У понуди су изолационе плоче са две густине за 
контактне и вентилисане фасаде за равни и коси 
кров. 

У четвртак 05.03.2015.год. одржано је 
предавање на тему нових технологија и 
материјала у грађевинарству: „Плафонски 
системи у контексту одрживе градње “- 
компанија Armstrong Building Products B.V. 
Предавачи: Петар Тимотијевић, дипл.ецц. и 
Лидија Поповић, дипл. инж. арх. 
Садржај предавања:  

Општи појмови: окружење, животна 
средина, одрживост  
Перцепција појмова «одрживи развој и 
одржива градња» и «одржива архитектура»  
Специфичности одрживости у 
грађевинарству  
Утицај саставних сировина и процеса 
производње на одрживост спуштених 
плафона. Удео рециклираног садржаја. 
Рециклабилност  
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Техничке карактеристике спуштених 
плафона и њихов утицај на унутрашњи 
амбијентални комфор. Акустичке 
перформансе. Заштита од пожара. 
Безбедност по здравље и квалитет 
амбијенталног ваздуха  
Утицај спуштених плафона на енергетску 
учинковитост. Рефлексија светлости  
Плафонски системи са интегрисаним фазно 
променљивим материјалима  
Примери из праксе  
Циљ предметног предавања је био да се 

пројектантима кроз опште и посебне појмове 
пренесе основно знање о својствима Armstrong 
плафонских система, а на основу којих убудуће 
могу препознати њихов допринос одрживој 
градњи и архитектури. 

Задњег дана програма манифестације, у 
петак 06.03.2015. године, одржана је трибина: 
„Друштво врањских архитеката“. Модератор 
трибине је био арх. Зоран Стојевић, председник 
Друштва врањских архитеката, који је на почетку 
трибине информисао, на жалост мали број 
присутних, о раду Друштва у протеклом периоду. 
Тема трибине је посвећена питањима опстанка и 
даљем смислу постојања Друштва. Констатовано 
је да је присутна учмалост у струци, између 
осталог последица укупне друштвене ситуације, 
али да је неопходно наћи излаз и прави пут за 
бољитак. Предложено је да се формира 
минимални ценовник пројектанских услуга, који 
треба да се поштује и да чува достојанство струке. 

Друштву претстоји редовна изборна скупштина, 
али пре тога коначно треба решити питање 
чланства и статуса Друштва. Закључено је да се 
промене могу десити само ако се ради у интересу 
Друштва и појединца заједно и то перманентно. 

Сва предавања била су одлично посећена, 
можда из разлога што су и део програма обуке 
континуираног (перманентног) професионалног 
усавршавања чланова Инжењерске коморе 
Србије, из области Националног програма обуке 
за 2015. годину.  

Манифестацију су помогли: Град Врање, 
РТВ Врање, телевизија Focus и Галерија 
Народног музeja. 

Предавање ЗОНЕ ГРАД – Градитељско наслеђе и 
сценографија 

Гостујућа изложба 
100 – Архитектура Ниша кроз време 



 
 
 
Арх. Светлана Литовски 

РЕКВИЈЕМ ЗА МОТЕЛ 
„МЕДИЈАНА“ 

Трнову завршницу добила су сентиментална 
сећања, а руже полажем при опелу 

Некада архитектонски бисер и култно 
место, мало дислоцирано од центра града, 
цветало је шездесетих година прошлог века. 
Мотел је поседовао рецепцију, ресторан, 
кухињски блок са офисом, дивну летњу башту, 
санитарни чвор и пратеће садржаје, али и 
депандансе и камп, смештене у шумско – 
парковском делу, заклоњене од пута. Посећеност 
је била велика и од странаца и од домаћих гостију. 
Изградња мотела „Наис“ и заобилазнице око 
града смањили су посећеност, као што су то 
учиниле и стресне године и промена власника. 

Поглед на урушено навео ме је да себи 
поставим питање: Постоји ли национална 
архитектонска савест и свест као понос на 
достигнућа настала између ратних вихора? 
Сматрам да би град морао да поштује, штити и 

чува архитектонску баштину, да она не би била 
ствар једне политичке генерације. Зато ми се чини 
да је могло и другачије, истанчано бити велики, у 
овој малој ствари. Радило се о квалитетном 
архитектонском делу, пројекту реализованом у 
адхезивној симбиози са окружењем. Моралност у 
деловању осликава лепоту и достојанство, па 
архитектура кроз дела оставља сећање на ваљано 
употребљен живот за добробит заједнице, што би 
требало бити одрживо у поштовању дела. Овде 
бих се присетила да струковна тела имају право 
да штите патернитет и интегритет 
архитектонског дела и супротставе се сваком 
облику његовог недостојног искоришћавања. 
Очигледно је да постоје јака промајна места у 
скученој регулативи која допуштају стихијно 
понашање на терену. 

иле



По Витрувију, објект је дефинисан: Фирнитас 
(чврстином), Утилитас (сврхом), Венустас 
(лепотом), што је управо важило и за сада 
непостојећи мотел „Медијана“, са складним и 
пропорционалним односима, са лепотом и дражи 
функционалног повезивања спољног и 
унутрашњег простора. Сала и башта радиле су од 
раног пролећа до касне јесени. Башта је детаљима 
једне архитектонске чипке магнетски привлачила 
погледе путника пролазника и са целином 
остављала утисак хармоније и на кориснике и на 
посматраче. У дубини шумског парковског 
окружења (вероватно задњих година запуштеног), 
налазили су се смештајни капацитети са кампом. 
Мислим да се услед величине расположиве 
парцеле могло поћи политиком ревитализације, 
конзервације или ремоделовања, уз 
новопројектовану архитектонску целину. Да се 
мислило о архитектонској баштини у градском 
окружењу, мотел „Медијана“ би остао експонат 
под нишким небом у функцији сведочанства о 
једној фази развоја града. 

Еуритмија у доживљавању целине повод 
су за овај текст сентименталне природе једног 
архитекте, али позвала бих се и на два позната и 
значајна примера. Пре свега, примера познатог 
торња на Авали, знате већ како урушеног па 
обновљеног и враћеног у функцију, на понос 
јавности, у свој својој корисности. Затим, 
негативни пример чувеног комплекса 
Генералштаба, на раскрсници значајних улица у 
Београду, пројекта арх. Николе Добровића, 
награђеног Октобарском наградом. Oбјекат би 
могао да буде доведен у функцију али... 

Руку на срце, у том паритету миноран је 
значај мотела „Медијана“, тј. сличан је односу 
Београд – Ниш. Као заљубљеник у архитектуру, 
схватам да она, будући део привредне целине, 
има значајно место, а јако скучену аутономију. 
Слобода архитектонске мисли је некако далеко 
испред дешавања у реалним тренуцима и зато је 
спутана турбуленцијама многих фактора и, пре 
свега, решеткама финансијског кавеза 
инвеститора. Градови су матрице идеолошког 
система, социјалне, урбане средине чија 
успешност и величина зависе од актуелне приче 
уткане у културно и психолошко наслеђе и 
система вредности у датом временском контексту. 
Опште норме постоје, али одлучиоци, 
експонирани у политичким и финансијским 
струјањима, не морају бити познаваоци истих, 
нити имати осећај за просторност, 
функционалност, конструктивност, нити за 
архитектонску естетику. 

Интересантно, генеза становања је 
дуготрајна (намерно поменух Витрувија као запис 
из старог века) али законска регулатива је скоро у 
повоју. У двадесетом веку се са локалног прешло 

на системско и опште законодавство (Лајпциг, 
Берн). Очигледно да је дух закона једноставан, а у 
синергији уређеног правног система који добро 
функционише, неслагања на терену у тумачењу 
између супротстављених страна, решава суд. У 
нашем законодавству дефинисано је право над 
интелектуалном својином, ауторско право, као и 
права над сајбер својином, за неке области све је 
до детаља лепо избалансирано и регулисано, али 
јасно се види да је у вези са архитектуром 
маргинализовано. Учинило ми се, као правном 
лаику, да формално документи постоје (општи 
акти и подакти за посебне области), али се морају 
дорадити због специфичног функционисања 
правног система и у области права, одговорности 
и кршења истог. 

Неке чланице ЕУ су се потрудиле да 
посебно заштите културну националну баштину, 
како би се у процесу глобализације заштитиле од 
губљења идентитета. Нашој земљи предстоји 
хармонизација правног система Србије са оним у 
ЕУ како би се унифицирала та права, као и права 
која интересују архитектонску јавност. Можда је 
то шанса да се оформе јаки експертски тимови 
правника и архитеката који би, користећи архиве 
и искуства ранијих уских грла у законодавству, 
порадили на најбољем на свим нивоима, од 
државних до локалних. Дефинишући и 
формирање јавног мњења које ће прихватити и 
нове стандарде заштите права интелектуалне 
својине, ауторских права и сајбер права и утицати 
на формирање колективне свести на очувању и 
заштити баштине.  

Физички аспекти опстанка наше 
прошлости морају бити вредновани као 
централни део културног наслеђа и осећања 
националног идентитета, као део обогаћења 
живота који повећава присност и везаност са 
окружењем и одражава осећај локалне самосвести 
и у архитектури. Суштина поруке овог текста је 
да је минут до дванаест, да се као струковна тела 
умешамо у дефинисање закона који ово 
регулише. Услед неедукованости масе архитеката 
у правном смислу, тешко ће се нешто променити, 
јер ће зависити и од гласа оних који су 
незаинтересовани. Свесна да сам област тек 
дотакла, очекујем реакцију, разговор и дискусију 
на ову тему са онима који су упућенији од мене. 
_______________________________________________ 
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www.korisnaknjiga.comИнтелектуална својина 
Текстови Божане Лукић и Небојше Антешевића 
www.prafak.ni.ac.rs Текст Весне Бесаровић 



 
Др Миша Ракоција 
 

НИШ И ВИЗАНТИЈА XII и XIII 
Међународни симпозијум 
византолога 
 

На међународном симпозијуму „Ниш и 
Византија“ већ тринаест година се окупљају  
знаменити византолози из целог света.  
Симпозијум  је сада препознатљив знак града 
Ниша и неодвојив је од његовог имена, и у томе се 
огледа његов значај. Опстао је уз посебан труд 
града Ниша, Епархије нишке и Универзитета у 
Нишу, а захваљујући покровитељству и 
благослову Његове Светости Патријарха српског 
Господина Иринеја и Преосвећеног Епископа 
нишког Господина др Јована. Пред нама је још 
доста труда и залагања да симпозијум „Ниш и 
Византија“ очувамо за будућа поколења а у славу 
града Ниша, Србије и византијске цивилизације 
коју ми баштинимо, а чије  су тековине чврсто 
уграђене у темеље савремене европске 
цивилизације. Захваљујући научним аргументима 
изложеним на нишком симпозијуму, многа 
културна добра су трајно заштићена између 
корица дванаест томова Зборника радова.  

На нишком симпозијуму византолога, за 
тринаест година, учествовало је око 600 угледних 
истраживача и научника. Међународни углед и 
висок научни ниво излаганих и штампаних 
радова најтачније осликавају речи угледних 
академика изговорене на отварању научног скупа 
„Ниш и Византија“. Тако је прво окупљање 
византолога у Нишу, 2002. године, отворио 
тадашњи председник САНУ академик Дејан 
Медаковић, пето, 2006. године, академик Цветан 
Грозданов (председника МАНУ, и дописни члан 
САНУ), седми скуп, 2008. године, отворила је 
академик Вера Битракова Грозданова (МАНУ), 
десети, 2011. године, аустријски академик Ренате 
Пилингер (Беч), једанаести, 2012. године, 
академик Љубомир Максимовић (САНУ), и 2013. 
године симпозијум је отворио један од 
најугледнијих историчара архитектуре академик 
Слободан Ћурчић (САНУ). 

Научни скуп „Ниш и Византија“ уврштен 
је у групу међународних еминентних 
традиционалних скупова византолога на тему 
византијске цивилизације, културе и уметности, 
који се одржавају у свету и код нас. Дванаест 
томова Зборника радова са око 6000 страница, 
пратећи компакт дискови и доступност Зборника 
на сајту (www.nisandbyzantium.org.rs), сврстали су 
његове томове у обавезну литературу за сваког 
озбиљног истраживача.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дванаести и тринаести међународни 

симпозијум визанолога „Ниш и Византија“ био је 
у знаку Константина Великог и Стефана Немање.  
Године 2013. симпозијумом „Ниш и Византија XII“ 
је трајно обележио годишњицу Миланског едикта 
и преломни тренутак у историји човечанства који 
се огледа и у данас актуелној поруци „Cоnstantine, 
in hoc signo vinces - 313 - 2013“. Осмишљен је као 
конгрес византолога који је трајао четири дана и 
на коме је учествовао досад највећи број излагача. 
Поред редовног, дванаестог тома Зборника 
радова, обједињенo је и посебно издањe Зборника 
под именом „Ниш и хришћанско наслеђе“. За ових 
12 година, захваљујући научним аргументима 
овде изложеним, умногоме су се изменила и 
допунила наша знања о граду Нишу. Захваљујући 
новим открићима, прошлост града Ниша сада 
изгледа другачије. То је омогућило граду  да 
заузме видно место у културном мозаику Европе. 

Године 2013., пријаве за учешће послало је 
118 аутора из: Велике Британије, Аустрије, САД, 
Канаде, Италије, Русије, Грчке, Мађарске, 
Албаније, Бугарске, Македоније, Грчке, Пољске, 
Румуније, Турске, Немачке, Хрватске, Либана и 
Србије. Већи број страних учесника од оних из 
наше земље, најречитије указује на значај и 
стечени углед овог научног скупа. Године 2014., 
симпозијум „Ниш и Византија XIII“ био је у знаку 
900-те годишњице од рођења Стефана Немање, уз 
подсећање на његов живот и дело које се може 
определити негде између истока и запада. Целог 
живота Стефан Немања је био разапет између 
истока и запада, од свог крштења, преко 
политике, до уметности. Град Ниш подсећа на 
годишњицу рођења Стефана Немање, са намером 
да се још једном нагласи и укаже на значај Ниша у 
животу Стефана Немање и повест Србије. 
Немања обнавља у Нишу, до овог тренутка 
непознат манастир Св. Пантелејмона. Изградњу 
цркве Св. Пантелејмона, насупрот угледне и старе 
епископске цркве Св. Прокопија са моштима 
знаменитог великомученика, открива намеру 
Немање да конкурише грчким епископима и 
склони у страну Охридску архиепископију. 
Немањину градњу, или можда обнову, цркве Св. 
Пантелејмона у Нишу, треба посматрати као 
један од првих корака Србије ка државној и 
црквеној самосталности.  

 
 



 
 
 
 
Уз обележавање годишњице Миланског 

едикта, као знак захвалности за учешће, 
преданост и оданост симпозијуму „Ниш и 
Византија“ и за допринос промоцији културно - 
историјског наслеђа града Ниша, додељена је 
истакнутим учесницима  књига „Константинов 
 град – старохришћански Ниш“ (аутор М. 
Ракоција). Све ово не би се постигло да није 
учесника који су више него предани симпозијуму. 
Књигу захвалности је свечано уручио 
градоначелник града Ниша проф. др Зоран 
Перишић следећим учесницима: др Ариjадна 
Воронова (Москва), проф. др Драган Војводић 
(Београд), prof. dr Graham Jones (Oxford), Dr 
Ioannis Sisiou (Kastoria), проф. др Миодраг 
Марковић (Београд), prof. dr Ruth Kolarik 
(Colorado Springs, САД), академик проф. др Вера 
Битракова Грозданова (Скопље), проф. др 
Елизабета Димитрова (Скопље), др Ивана 
Поповић (Београд), prof. dr Carolyn Snively 
(Gettysburg, САД).  

Тринаести симпозијума „Ниш и 
Византија“ завршен је свечаним пријемом у 
председништву града од стране градског већника 
Срђана Алексића. По устаљеном обичају 
учесници симпозијума су у присуству медија 
изнели своје мишљење о значају конгреса и 
указали на његов међународни углед. На самом 
крају уприличен је обилазак споменичког наслеђа 
града Ниша.  
 
 

 
 
Свечано отварање спозијума „Ниш и Византија 
XII“, уводна реч др Миша Ракоција  
 

 
 
 
 

 
 
„Ниш и хришћанско наслеђе“, посебно издањe 
зборника „Ниш и Византија“  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
др Игор Марић, дипл. инж. арх., директор ИАУС 

ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА ИНСТИТУТА ЗА АРХИТЕКТУРУ И 
УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ 

 Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) основан је 7. децембра 1954. године, 
Решењем Народног одбора града Београда: „Овим Решењем одобрава се Београдском Универзитету 
- Архитектонском факултету да оснује Институт за архитектуру и урбанизам, као установу са 
самосталним финансирањем под насловом: Институт за архитектуру и урбанизам при 
Архитектонском факултету, Универзитета у Београду”. Под овим именом и у овом статусу 
Институт ради до 1961. године, када Уредбом Владе Републике Србије о оснивању Института 
за архитектуру и урбанизам постаје самосталан, а касније, 1965. године, добија и пуни назив 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије. 

 Потребно је нагласити да се Институт у 
ових шездесет година примарно развијао као 
научно – истраживачка установа, што је 
најважније поље његове делатности. Паралелно са 
научним радом, одвијао се рад на плановима и 
пројектима, како на урбанистичко – 
архитектонским пројектима, урбанистичким и 
просторним плановима и студијама и 
експертизама, тако и у области едукације и 
популаризације науке и праксе. Резултати рада су 
публиковани у сопственим издањима и на 
научним скуповима које је организовао Институт, 
као и у оквиру великог броја скупова, конгреса, 
семинара, округлих столова, одржаних у свету и 
код нас, те у многобројним реномираним 

националним и страним публикацијама, 
часописима, књигама и др.  

На основу рада запослених у Институту, 
уз допринос спољних сарадника, остварен је 
велики број награда и признања стручних 
асоцијација у областима којима се Институт бави. 

Такође, са своје стране и Институт 
додељује награде за најбоље дипломске, мастер и 
докторске радове. За радове из области 
архитектуре и урбанизма додељује годишњу 
награду „Милорад Мацура”, а за радове из 
области просторног планирања, годишњу 
награду „Димитрије Перишић”. 

Институт у великој мери помаже 
едукацију младих, кроз ангажовање стипендиста – 



докторанада Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, на 
научним пројектима који се реализују у 
Институту. На овај начин ствара кадровску базу и 
из својих редова формира нове истраживаче и 
стручњаке. 
Институт је пролазио кроз разне фазе развоја у 
зависности од стања у привреди, па самим тим и 
на пољу планирања и изградње. Мењао се број 
запослених, од почетних 5 - 6 стручњака до 70 и 
више, да би се у последњих десетак година 
стабилизовао на броју око 40 запослених. 
Независно од тога који су послови у одређеном 
времену били актуелни, Институт се никада није 
удаљио од основних делатности и увек их је 
паралелно развијао пратећи савремене токове у 
областима којима се бави и због којих је основан.  

Кроз време, у Институту је било запослено 
укупно око 250 радника, од којих је већина 
дочекала у њему и пензију. С обзиром на 
мултидисциплинарни приступ многим 
пословима, који је карактеристичан за 
институтску делатност, сарађивало се са другим 
сродним установама: факултетима, институтима, 
архитектонским и инжењерским предузећима и 
струковним удружењима, али и са појединцима-
експертима за одређене области. Нарочито су 
мултидисциплинарни тимови радили на 
научним пројектима, просторним плановима и 
великим урбанистичко – архитектонским 
пројектима. Оваква пракса је обезбедила проток 
знања и идеја и омогућила Институту да буде 
препознат у широкој стручној и научној јавности. 
Из ових разлога многи наши запослени 
истраживачи учествују у настави сродних 
факултета, ментори су и чланови комисија за 
стицање научних и наставних звања, али су и у 
разним градским и републичким комисијама и 
телима из области којима се Институт бави. 

За Институт је радио одређен број 
вансеријских стваралаца, од којих су неки касније 
постали и академици: Александар Дероко, 
Никола Добровић, Бранислав Којић, Иван Антић, 
Ђорђе Злоковић и Милан Лојаница. Посебно 
треба навести архитекту Милорада Мацуру, који 
је био први директор независног Института и који 
је, осим сјајне пројектантске каријере, покренуо и 
поставио темеље интегралног проучавања 
простора као нову област – спациологију. Затим, 
важно је истаћи допринос професора Димитрија 
Перишића, дугогодишњег председника Научног 
већа Института, који је један од оснивача Одсека 
за просторно планирање на Географском 
факултету Универзитета у Београду. 

Везаност за Архитектонски факултет 
произилази из заједничких области истраживања 

којима се баве Институт и факултет, па су и 
чувени професори који су сарађивали са ИАУС-
ом били и његови директори, професори 
факултета: Бранислав Којић, Урош Мартиновић, 
Божидар Петровић, Станко Мандић, Војислав 
Дамњановић, Ђорђе Симоновић и други. Касније, 
директори нису били професори факултета: др 
Михаило Чанак,  др Недељко Боровница, а затим 
др Ненад Спасић, који је био директор Института 
двадесет година, и његов наследник др Игор 
Марић (у последње четири године). Институт има 
Управни одбор који именује Влада Републике 
Србије, а његов дугогодишњи председник је Дејан 
Ковачевић, дипл. инж. грађ. 

Сви који су радили у Институту за 
архитектуру и урбанизам Србије су заслужни што 
он и данас успешно испуњава мисију са којом је 
основан и што су његови стручњаци познати 
професионалној па и најширој јавности кроз 
укупан рад у струци и ангажовањe у 
професионалним удружењима. 

Нова сазнања, којих је сваким даном све 
више, и која су резултат праксе и науке, сигурно 
да знатижељне и надахнуте људе никад не 
остављају да мирују, за њих је увек припремљен 
„сто на коме се креира”, где могу да стварају нова 
знања и све то пружа могућност да Институт и 
даље иде јасним путем унапред.  

Честа је упитаност да ли бављење науком 
утиче на праксу и у којој мери? На ово питање 
није тешко одговорити ако се узму у обзир 
чињенице које су потврђене кроз Институтску 
праксу. Поменућемо два примера: научни радови 
који су зачети идејом о интегралном сагледавању 
простора и садејства свих просторних чинилаца 
са економијом, инжењерством, екологијом, 
хуманистиком и архитектуром резултирали су 
праксом просторног планирања. Сасвим са друге 
стране, изучавањем могућности примене потпуно 
новог префабрикованог конструктивног система 
НС-71 остварени су репрезентативни стамбени 
комплекси у Новом Саду, а иновације у ИМС 
конструктивном систему примењене су у насељу 
Церак Виногради у Београду. 

Кроз практичан рад вршена су 
истраживања, остваривани резултати који су 
иницирали напредна решења у свим аспектима 
делатности Института, у управљању простором и 
урбанистичкој доктрини, у примени нових 
пројектантских метода и биоклиматских 
принципа у архитектури и уопште у области 
енергетске ефикасности и заштите животне 
средине на свим нивоима, од планерских до 
пројектантских. У свим пројектима високоградње 
примењују се савремене методе енергетске 
ефикасности. 



Сарадња Института са привредом је стална и неопходна активност. Развој и примена 
Географског информационог система (ГИС) у области просторног и урбанистичког планирања 
кључни су аспекти изврсности по којима је Институт препознатљив. 

Један од важних задатака је и проучавање националне културно-историјске баштине и 
ангажовање на пољу њене афирмације и очувања кроз експертски, библиотечки и архиварски рад.  
Најзначајније научно-истраживачке и стручне резултате Институт објављује у два своја часописа: 
„Архитектура и урбанизам” и „Spatium”, који су постали синоним за трајање и квалитет за 
истраживаче из Србије и иностранства. Такође, резултати се објављују и у индивидуалним и групним 
монографским издањима Института, као и у многим иностраним часописима и на научним 
скуповима. Институт редовно организује међународне научне скупове који афирмишу научне 
резултате у домену планирања, урбанизма, архитектуре и грађевинарства. 

Требало би издвојити неке од најзначајнијих послова који су делом или у целости урађени у 
Институту: 
Научно - истраживачки пројекти: домаћи и страни, њих преко 100, односе се на области технолошког 
развоја, основних истраживања и интегралних и интердисциплинарних истраживања. Неки од њих су: 
„Мобилно становање”; „Просторни развој сеоских подручја и насеља Србије”; „Планирање и уређење 
простора у зонама великих структуралних промена на примеру РЕИК Колубара”; „Одрживи развој 
планинских подручја Србије”; „Приступ и концепт за израду Стратегије просторног развоја Србије”; 
„Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - 
међусобни утицаји”; „Примена европских искустава у планирању”; „Мултидисциплинарна 
истраживања одрживог развоја”, „Обнова стратешког истраживања мишљења и управљања у области 
развоја” и др; Међународни пројекти ESTIA/SPOSE „Observatory for Spatial Planning end Enviroment in 
Southeas+Europe” TURaS „Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability”. Многа од наведених 
истраживања су први пут спроведена у Србији. 
Просторни планови: Просторни план Републике Србије (ППРС) 1996. године; ППРС из 2010. године, 
регионални просторни планови, просторни планови рударско-енергетских комплекса, планинских 
подручја, сливова акумулација, инфраструктурних коридора и др. 
Генерални и детаљни урбанистички планови многих градова и насеља: Ваљева, Књажевца, Вршца, 
Тополе, Призрена, Врњачке Бање, Бора, Будве, Бара, као и туристичких центара (Копаоник, Стара 
планина, Дивчибаре) и др.  
Урбанистичко – архитектонски пројекти: насеља у Новом Саду, Ваљеву, Кикинди, Осијеку, стамбено 
насеље Церак са свим пратећим садржајима као и велики број појединачних објеката за становање, 
индустрију, образовање у више градова Србије и др.  
Велики архитектонски пројекти: Народна библиотека, Филозофски и Саобраћајни факултет у 
Београду.  

Наука и уметност не могу да се развијају без велике преданости и велике љубави према послу 
који радимо. Оно што Институт остварује и пружа кроз свој научни и стручни рад, у већини случајева 
враћа му се као признање и референца на претходна остварења, а  уједно је и залог за будућност.  



  АРХИЈЕНАЛЕ 10  У ВРАЊУ 
 
У  организацији Инжењерске коморе Србије – 
Регионалних одбора подсекција дипломираних 
инжењера архитектуре Регионалног центра Ниш 
и  Друштва врањских архитеката, у периоду од 
27.02. – 06.03.2015. године, у Галерији Народног 
музеја у Врању одржaна је традиционална 
манифестација АРХИЕНАЛЕ 10.  
На овогодишњем Архиеналу била је презентована 
гостујућа изложба „100 – Архитектура Ниша кроз 
време“ као и пратећа „Изложба конкурсних 
радова за заштитни знак Друштва врањских 
архитеката” на којој су изложена идејна решења 
пет аутора. 
Изложба: “100 – Архитектура Ниша кроз време”, 
представља окосницу будућег «Архитектонског 
водича Ниша» одн.  завршетак четворогодишњег 
стручног и научно - истраживачког рада 
ауторског тима Друштва архитеката Ниша. У 
свом називу изложба има бројку 100, што има 
вишеструко значење, јер се на изложби, поред 100 
одабраних објеката, представља и период од 100 
година од како је Ниш био ратна престоница у 
Великом рату. 
Изложбе је пратио програм састављен од 
стручних предавања као и предавања са 
презентацијама фирми и њихових производних 
програма. 
 ______________________________________________ 
 

   
ИЗЛОЖБА  ВЕСНЕ ЦАГИЋ МИЛОШЕВИЋ 
 
У Свечаној сали Архитектонског факултета у 
Београду, од 2.10. до 9.10.2014. г. одржана је 
Изложба стручно - уметничких остварења арх. 
Весне Цагић Милошевић, доцента на департману 
за архитектуру  Архитектонског факултета у 
Београду. 
 
 
 

 
 
 

     
 
ИЗЛОЖБА   „УМЕТНОСТ АРХИТЕКТУРЕ „ 
 
Удружење архитеката Србије организовало је у 
фебруару 2014.г. у Галерији АТРИЈУМ изложбу 
УМЕТНОСТ АРХИТЕКТУРЕ. Такмичарска секција 
изложбе је организована по принципу некадашње 
«Борбине» награде и на њој су учествовали 
изабрани представници савеза архитеката из 
Македоније, Румуније, Хрватске, Црне Горе, Босне 
и Херцеговине као и самостални, независни 
архитекти. Србију је представљало 7 
архитектонских дела. Партиципација за излагање 
у такмичарској секцији изложбе износило је 20.000 
динара а за нетакмичарску секцију  4.000 динара. 
Међународни жири, који су чинили председници 
савеза архитеката поменутих земаља, изабрао је 
најбољи рад и доделио Награду „Милан 
Злоковић“ за најбоље архитектонско дело у 
региону. Награда носи име великог српског 
архитекте, опредељеног за модерну 
интернационалну архитектуру, који је деловао на 
широком простору нашег региона. Награда је ове 
године додељена румунским ауторима 
СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА У БУКУРЕШТУ и 
македонским ауторима МУЗЕЈА ТОШЕ 
ПРОЕСКОГ У КРУШЕВУ. Истовремено, жири је 
доделио признања за квалитетно архитектонско 
дело ауторима из Хрватске, Црне Горе и Србије. 
Награде су свечано уручене на отварању изложбе. 
Сви изложени радови су публиковани у каталогу 
– Годишњаку АСА за 2014 годину. 
_______________________________________________ 
 

  
Асоцијација српских архитеката расписала је 
прошле јесени Трећи званични конкурс за 
стицање статуса АРХИТЕКТЕ – САМОСТАЛНОГ 
УМЕТНИКА којим се доприноси уплаћују из 
буџета локалних самоуправа. На основу 
претходна два конкурса, петнаест чланова АСА у 
2014.г. прима доприносе из буџета градова Новог 
Сада и Београда. Право на конкурисање имали су 
сви незапослени архитекти, аутори или коаутори 
пројеката, конкурсних или идејних скица, 
излаганих или публикованих радова. 



 
КОНКУРС ЗА СВЕТОСАВСКИ ТРГ 
 
АСОЦИЈАЦИЈА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА уз 
подршку Урбанистичког завода Београда 
расписује анкетни идејни конкурс за 
реконструкцију и доградњу СВЕТОСАВСКОГ 
ТРГА у Београду 

   

 
Конкурсни радови ће бити могућа основа за 
израду  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ а 
награђени радови ће имати подршку АСА у даљој 
разради и реализацији идеја. Конкурс је отворен 
за све чланове АСА и ААМ (Асоцијације 
архитеката Македоније). Учешће на конкурсу је 
обавезно за самосталне уметнике – архитекте, 
чланове АСА. Пријаву учешћа на конкурсу 
пошаљите на asa@sbb.rs 
Детаљније о конкурсу на сајту www.asa.org.rs у 
рубрици „Конкурси АСА“ 
 
 ЛЕКСИКОН СРПСКИХ АРХИТЕКАТА 
 

 АСОЦИЈАЦИЈА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА 
припрема публиковање ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ 
АРХИТЕКАТА, чланова АСА, за 2015. годину. 
ЛЕКСИКОН се темељи на три ранија издања 
ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА, као и на 
споразуму са националном СРПСКОМ 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈОМ о трајној сарадњи у области 
архитектуре и урбанизма. За разлику од ранијих 
издања, која су имала историографски карактер, 
ново издање ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ 
АРХИТЕКАТА замишљено је као годишњи 
именик чланова АСА, савремено дизајниран, у 
пуном колору. 
Партиципација за учешће у овом пројекту АСА 
износи 3.000 динара. Пријаве за учешће треба 
послати на адресу asa@sbb.rs , тиму за реализацију 
програма АСА. 

ГОДИШЊА СКУПШТИНА СИТС 
 

У просторијама Дома инжењера „Никола 
Тесла“ у Београду, 27. фебруара ове године 
одржана је редовна годишња скупштина Савеза 
инжењера и техничара Србије. Скупштини су 
присуствовали делегати из регионалних Савеза, 
као и чланови Управног и Надзорног одбора и 
Суда части. Усвојени су извештаји о раду и 
пословању СИТС-а и чланица за 2014.г. и планови 
рада за 2015.г. По завршетку радног дела, одржана 
је свечана седница Скупштине на којој су 
додељена признања заслужним члановима за 
2014.г. СИТС ове године прославља 147 година од 
оснивања.  

 
СИТОН - Савез инжењерско-техничарских 

организација Ниша доставио је благовремено свој 
извештај (у прилогу) и план рада, и они су ушли у 
интегрални материјал за Скупштину.  
______________________________________________ 





  
Насловна страна Каталога 
 
А р х и т е к т у р а   у   Р и н г т у р м у 

 

СРБИЈА – ГРАД КАО 
РЕГИОНАЛНИ КОНТЕКСТ  
ЗА АРХИТЕКТУРУ 
 

У галерији Рингтурм (Ringturm) у 
Бечу, на адреси Шотенринг 30 (Schottenring), 
17. фебруара 2015.г. у 18:30 отворена је 
изложба Модерне архитектуре у Србији, под 
називом "Србија – град као регионални 
контекст за архитектуру" (SERBIEN – STADT 
ALS REGIONALER KONTEXT FÜR 
ARCHITEKTUR).  

 
Рингтурм је кула од двадесет три 

спрата, подигнута 1953-55. и касније 
осавремењена, важан репер Беча, данас седиште 
компаније Винерштедише (Wiener Städtische, 
односно VIG – Vienna Insurance Group) у чијем 
приземљу се налази Галерија која деценију и по у 
континуитету излаже искључиво архитектуру. На 
интернету се може потражити као Architektur im 
Ringturm. Адаптацију и ентеријер Галерије 
урадио је архитекта Борис Подрека (Podrecca), 
рођени Београђанин, инострани члан САНУ. На 
изложби су била представљена 64 паноа са 
изабраним архитектонским делима из Београда, 
Новог Сада, Ниша, Крагујевца, Ужица, Чачка, 
Ваљева, Врњачке Бање, Јагодине…  

 
Кустоси изложбе су арх. Бојан 

Ковачевић (Београд) и арх. Адолф Штилер (Беч). 
Аутор поставке је арх. Адолф Штилер. Избор дела 
начињен је искључиво по вредностима здања, и то 
мереним критеријумима европске   

историографије и јавне важности у урбаним 
центрима. Кустоси изложбе посебну захвалност 
дугују Владимиру Митровићу (Нови Сад) и 
Александру Кековићу (Ниш). 

 
Каталог изложбе је комплетно 

двојезични, на немачком и на енглеском језику, 
обима 216 страна формата 20 х 22 цм, у колору, 
штампан у Аустрији. Аутори текстова у каталогу 
су Адолф Штилер, Бојан Ковачевић, Рифат 
Куленовић (о индустријској баштини) и 
Владимир Вуковић (о нашим архитектима који су 
се афирмисали ван Србије). Разговор са доајеном 
српске архитектуре Михајлом Митровићем 
начинио је Душко Кузовић. У едицији 
типизираних каталога изложби у Рингтурму 
каталог Србије има редни број 39. Фотографије у 
каталогу су, осим из разних институционалних и 
личних архива, снимили на терену кустоси 
изложбе, Оливер Цвијовић, Душан Ђорђевић и 
други. Каталог је посвећен успомени на рано 
преминулог фотографа архитектуре Предрага 
Миладиновића (1971-2014), сарадника и пријатеља 
двојице кустоса изложбе и ауторa важних 
материјала на претходним изложбама у Бечу, 
посвећених архитектури Београда (2011) и Црне 
Горе (2013). 

 
На отварању изложбе реч су имали др 

Гинтер Гејер (Günter Geyer), извршни директор 
групе Винерштедише, аутор архитекта Адолф 
Штилер и његова екселенција г. Перо Јанковић, 
амбасадор Републике Србије у Аустрији. Изложба 
је била отворена до 02. априла. Разговор о темама 
архитектуре у Србији и саме изложбе  одржани су 
10. марта. Учествовали су кустоси изложбе, арх. 
Борис Подрека и арх. Владимир Вуковић. Очекује 
се да изложба касније гостује у неколико градова у 
Србији. 
_______________________________________________ 
Напомена уредништва:  
У селекцију за изложбу ушло је десет објеката из 
Ниша из периода предратне и послератне 
Модерне:  
 
▪ Синагога (Ј.Албала, В.Азриел, М.Капетановић, 
1925.),  
▪ Хотел „Парк“ (А.Секулић, 1936.),  
▪ Народно позориште (В.Татаринов, 1939.),  
▪ Шегртски дом (А.Медведев, 1948.),  
▪ Дом армије (Ј.Петровић, 1958.),  
▪ Хотел „Амбасадор“, (З.Ликић, З.Ћук, 1960.),  
▪ Технички факултет (М.Петровић, Р.Трбојевић,   
  П.Красојевић, 1961.),  
▪ Стамбена зграда у Вождовој 4-10 (М.Митровић,   
  1957.),  
▪ Стамбена кула у Вождовој 2 (М.Митровић, 1961.) 
▪ Спортска хала „Чаир“ (Љ.Ковачевић, 1974.). 



 
 
 
 
Приредила арх. Дијана Џалто Урошевић 

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И 
АРХИТЕКТОНСКА СТРУКА 

Сви смо били сведоци 
прошлогодишњих поплава и проблема који 
су настали касније, а који као да су се 
заборавили. Метеоролошке прогнозе 
најављују могуће поплаве и ове године, све 
захваљујући климатским променама. Оне су 
свакодневно неприметне, али ипак постоје и 
на њих климатолози указују годинама.  

У Београду је 20.11.2014. године, у 
организацији CIRSD-а (Center for international 
relations and sustainable development), одржана  
једнодневна конференција  посвећена 
климатским променама под називом Climate 
change and the green economy –Климатске 
промене и зелена економија, у сусрет актуелним 
напорима међународне заједнице на дефинисању 
развојне агенде Уједињених нација за период 
после 2015. године, као и завршних преговора о 
климатским променама, који ће бити 
финализирани на самиту шефова држава и влада 
у Паризу, децембра 2015. године.  

Учесници конференције били су: 
1. Kwok Fook Seng, главни преговарач за 
климатске промене, Министарство спољних 
послова Сингапура 
2. Kunihiko Shimada, специјални саветник 
министра животне средине, Јапан 
3. Проф. Jeffrey Sacks, Колумбија Универзитет и 
директор SDSN 
4. Снежана Богосављевић-Бошковић, министар 
пољопривреде и заштите животне средине, 
Србија 
5. Lefter Koka, министар животне средине, 
Албанија 
6. Бранимир Гвозденовић, министар одрживог 
развоја и туризма, Црна Гора 
7. Kees Van der Ree, координатор Глобалног 
програма за зелено запошљавање, Међународна 
организација рада 
8. Миодраг Костић, председник Српског бизнис 
клуба “Привредник” 
9. Александар Влаховић, председник Савеза 
економиста Србије 
10. Nick Bullinger, главни оперативни директор,
Hecate Energy , САД 

11. Љерка Пуљић, виши извршни потпредседник 
Агрокор Групе, Хрватска 
12. Ана Брнабић, директор Continental Wind Srbija 
13. Bader Al Lamki, директор за чисту енергију, 
Масдар, Уједињени Арапски Емирати 
14. Petros Kokkalis, суоснивач  Aephoria.Net,Грчка 

Превазилажење ефеката климатских 
промена кроз транзицију ка зеленој економији 
захтева успостављање свеобухватног јавно-
приватног партнерства, што подразумева 
заједничко ангажовање свих релевантних актера, 
попут влада држава региона, пословне, академске 
и научне заједнице, као и међународних 
организација. 

С тим у вези је истакнуто да је неопходна 
промена законске регулативе у складу са 
одрживим развојем и зеленом економијом. 
Учесници конференције из региона су истакли да 
су њихове државе већ донеле законску регулативу 
на основу које ће се спроводити мере смањења 
емисије СО2, већу употребу обновљивих врста 
енергије, процена утицаја на животну средину, 
процена утицаја на климатске промене. Све ово 
би требало да се нађе у законској регулативи од 
2015. године. 

Бранимир Гвозденовић, министар 
одрживог развоја и туризма Црне Горе је рекао да 
се средства прикупљена од легализације улажу у 
локалну заједницу за побољшање услова 
становања и живота. 

Србија има потенцијал обновљивих врста 
енергије, али се мере морају систематски 
примењивати, а утицај примењених потенцијала 
се мора мерити. 

УН асистира свакој влади која жели да 
побољша услове који утичу на климатске 
промене. Садашњи проблеми неће нестати, него 
ће се само погоршати стање. 

Посебно је наглашено да за Србију и 
регион ствари не стоје добро, неопходно је 
стварно разумевање штета које могу настати или 
су већ настале (поплаве маја 2014. године). 
Имаћемо све више олуја, поплава и то се не може 
избећи, процес је кренуо и не може се зауставити 
тако лако. Србија је у обавези да до марта 2015. 
године достави генералном секретару УН план 
смањења емисије СО2 после 2020. Године. 



Стање животне средине упућује на 
неопходност примене новог приступа 
урбанистичком планирању и пројектовању, који 
ће узимати у обзир еколошке принципе. 
Планирање треба да створи услове за ефикасно 
коришћење енергије у различитим типовима 
насеља и да на минимум сведе потребе 
транспорта, као и да се ефикасно управља 
отпадом. 

У области урбанистичког планирања, као 
и пројектовања, постоје велики неискоришћени 
потенцијали за рационалну потрошњу енергије.  

Закључак: 

Остаје све мање времена да се спречи 
огромна штета на планети, која ће имати 
катастрофалне последице за човечанство. 
Промењена је равнотежа у природи. Према 
професору Sachs-у остало нам је још 30 година 
безбедног коришћења фосилних горива. 

У оквиру UNFCC  је пре 23 године 
потписан споразум о смањењу емисије гасова 
стаклене баште, потрошене су 23 године на разне 
иницијативе, али практично није урађено ништа. 
Конференција у Паризу 2015. године је последња 
шанса да се нешто заиста и уради. Свака земља 
треба да има стратегију за употребу обновљивих 
извора енергије и смањења емисије CО2, али је 
потребан и међународни договор и технолошка 
стратегија за побољшање стања у свету. 

Сви морамо да преузмемо одговорност за 
климатске промене и да предузмемо све што 
можемо на побољшању услова живота. Чак и када 
би данас престале све емисије штетних гасова, већ 
причињена штета ће нас пратити вековима. УН 
имају технологију и новац, само недостају добри 
пројекти. 

Можда урбанистичка и архитектонска 
струка могу да буду иницијатори измене 
законске регулативе и покретачи ефикасне 
изградње, уз подизање свести инвеститорима о 
енергетској ефикасности. Да ли је то у Србији 
могуће? 
____________________________________________ 

Извори: 
Проф. др. Мила Пуцар: Значај урбаног 

планирања за енергетску ефикасност и одрживи развој 
градова, Београд 
(http://www.cirsd.org/srpski/vesti/clanak/znacaj-
urbanog-planiranja-za-energetsku-efikasnost-i-odrzivi-
razvoj-gradova) 

http://www.cirsd.org/srpski/o-konferenciji-
klimatske-promene 

 

ОСНОВАН АРХИВ 

ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША 

Прошле године је започето формирање 
Архива Друштва архитеката Ниша, у циљу 
сакупљања, обраде и чувања архитектонских 
пројеката нишких архитеката. Тренутно у 
архиву постоји око 60 оригинала. Затим, 
формирана је Библиотека Друштва, са 
почетним фондом књига (око 150 наслова), 
домаће (око 300 бројева) и стране стручне 
периодике (око 280 бројева). Намера је да се у 
рад на архивирању укључе волонтери-млади 
архитекти, као и да се успостави сарадња са 
сродним институцијама у граду ради стручне 
помоћи. 

 Ове године, почетком марта, покренут је 
пројекат арх.ИВ отворен за финансијску помоћ 
којом би се обезбедила средства за набавку опреме 
која је потребна за посао архивирања 
архитектонске грађе. Поред финансијске и 
стручна помоћ је добро дошла, нарочито у овој 
почетвој фази, док је пројекат у самом развоју. 

У образложењу циљева овог пројекта стоји: 

 „Промоција науке на пољу архитектуре 
допринела би већој свести о значају 
архитектонског наслеђа Ниша кроз пројекат 
очувања документарне пројектне грађе овог 
града. Студенти нишког универзитета би 
добили прилику за стручну праксу, 
усавршавање и истраживачки рад.  У Нишу не 
постоји адекватан начин и план за очување 
документарне архитектонске грађе, која 
активно пропада. Ово је у директној вези и са 
очувањем саме архитектуре града. Потребна је 
боља информисаност грађана о историјском 
значају архитектуре града, као и више прилика 
за праксу и стручно усавршавање студената 
архитектуре и сродних наука, којима ови, преко 
потребни материјали, тренутно нису доступни. 
Такође, постоје личне архиве пројеката и 
библиотеке архитеката које, у овом моменту, не 
могу да се поклоне некој институцији ради 
систематског обрађивања и чувања. Ово се 
односи и на архиве пројектних бироа који су 
угашени. Грађа из формираног фонда може да 
служи и за ретроспективне изложбе значајних 
архитеката Ниша.“ 



     
 Мр. Михаило Медведев, арх. 

 
ЗАЛАГАЊЕМ  ДРУШТВА 
АРХИТЕКАТА  НИШ ЈЕ 
КОНАЧНО ПОЧЕО ДА 
ПРЕПОЗНАЈЕ СВОЈЕ 
АРХИТЕКТОНСКЕ 

ВРЕДНОСТИ 
 
 У овом броју „Архитекта“ објављујемо 
разговор са нашим редовним сарадником, 
новим чланом редакције, арх. Михаилом 
Медведевим, поводом његове иницијативе за 
преименовање две нишке улице и доделу 
нових имена, по двема личностима значајним 
за урбанистички и архитектонски развој 
града – инг. Францу Винтеру, (Беч 1829 – 
Београд 1909.) и арх. Јулијану Дјупону, (Одеса 
1881 – Ниш 1935.). Постоје и други поводи за 
разговор са колегом Медведевим, које ћемо 
поменути касније. 
 
 „Архитект“: Реците нам нешто више о 
Вашем предлогу, каква је његова предисторија и 
каква је процедура за спровођење овакве 
иницијативе коју подржава и Друштво 
архитеката. Зашто су архитекти значајни за развој 
Ниша тако ретко присутни на списку више од 200 
градских улица? 
 
 М. Медведев: Међу више од 200 улица у 
Нишу само пет - шест улица носи називе по 
познатим инжењерима и архитектама. Постоје 
улице београдских инжењера и архитеката: инж. 
Ђорђа Лазаревића1, арх. Александра Дерока2, арх. 
Димитрија Т. Лека3, и само два нишка: инж.  
Бирвиша4 и арх. Александра Медведева5. 

1 Ђорђе Лазаревић (1903-1993.), велико име српског 
инжењерства, академик САНУ, професор Грађевинског 
и Архитектонског факултета у Београду, конструктор 
неколико значајних објеката и мостова у Београду и 
Србији (Мост младости у Нишу, 1960.) 
2 Александар Дероко (1894-1989.), академик САНУ, 
професор Архитектонског факултета у Београду, 
пројектант значајних верских објеката (Владичански 
двор у Нишу, 1940., са П.Анагностијем) и истраживач 
средњевековне српске архитектуре. 
3 Димитрије Т. Леко (1863-1914.), пројектант класично-
романтичног опредељења, аутор неких значајних 
објеката у Београду, у Нишу Капела Ћеле-Куле (1892.)   
4 Инг. Александар Бирвиш (1928-2015.),  управник 
Железничке радионице Ниш 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Иницијатива за одавање признања инж. 
Францу Винтеру, аутору “Пројекта за регулацију 
вароши Ниша“, израђеног 1878.г. само пар месеци 
по ослобођењу Ниша од Турака, потекла је од 
покојног нишког новинара, Славка Виденовића, 
који је неколико деценија педантно пратио сва 
дешавања у области урбаног развоја Ниша.  

Комисији за именовање улица 
предложено је да се промени назив постојеће 
Јадранске улице у улицу Франца Винтера. То је 
једина улица из његовог плана, којој промена 
постојећег назива неће представљати 
административни проблем. Предлог подржавају 
Друштво урбаниста Ниша, Завод за урбанизам 
Ниш, Удружење стваралаца Ниша “Цар 
Константин“, Друштво архитеката Ниша и Завод 
за заштиту споменика културе Ниш. 
  

5 Арх.Александар Медведев (1900-1984.), најзначајнији 
пројектант Ниша  у периоду 1935-1965.г., изразити 
представник Модерне, професор Техничке школе, 
добитник многих професионалних и друштвених 
признања, заслужни члан ДИТ-а.  



 
 

Иницијатива за промену назива улице 
Љубићске у улицу арх. Јулијана Дјупона, потекла 
је од Друштва српско-руског пријатељства 
“Наисус“ Ниш и Амбасаде Руске федерације. У 
тој улици се налази кућа тог значајног руског 
архитекте, који је пројектовао велики број 
значајних објеката у Нишу. Предлог су подржали 
и Удружење стваралаца Ниша “Цар Константин“, 
Друштво архитеката Ниша и Завод за заштиту 
споменика културе Ниш. 
  

„Архитект“: По чему се ове две личности 
– Винтер и Дјупон - издвајају од осталих 
многобројних актера у променама градског урбо-
архитектонског ткива током деценија његовог  
развоја, од типичне балканске вароши турског 
периода до европских карактеристика?   
 
 М. Медведев: Инж. Франц Винтер, 
Аустријанац, запослен у Министарству грађевина 
Кнежевине Србије, је најзаслужнији за изградњу 
железница у Србији крајем 19. века. а Ниш је 
задужио својим планом реконструкције турског 
Ниша. По том “Винтеровом плану“ из 1878.г. је 
комплетно реконструисан тадашњи Ниш, и 
уместо сокака и ћорсокака просечен је савремен, 
европски систем улица, које и данас постоје у 
центру града, и у још тада реализованим 
ширинама, углавном омогућавајући данашњи 
саобраћај. О визионарским идејама у његовом 
плану постоји више публикованих приказа. 
 Арх.Јулијан Дјупон је био један од првих 
значајних архитеката у Нишу после Првог 
светског рата, по чијим пројектима су изграђени 
Енглески дом, Учитељски дом, Споменик на 
Чегру, и више познатих палата и вила у Нишу. 
Његов стваралачки опус у Нишу објављен је у 
књизи арх.Зорана Чемерикића. 
 
 „Архитект“: Ви сте дуго година радили у 
градском Заводу за урбанизам. Можете ли да нам 
наведете неколико најзначајнијих планских 
докумената на којима сте радили? 
 
 М. Медведев: Нажалост, то је врло тешко 
навести. За 37 година рада у Заводу за урбанизам 
израдио сам, или руководио израдом, преко 200 
просторних и урбанистичких планова и 
пројеката. Могуће је да су од пет-шест просторних 
планова најинтересантнији: ПП развоја 
колективне изградње у Нишу 1981-1991-2001. 
(1981.), ПП Туристичко - рекреативног комплекса 
са скијалиштем “Бојанине воде“(1983.), као и 
израда појединих тематских делова за Просторни 
план Србије (1980.), Просторни план Ниша (1982.), 
и Регионални просторни план региона Ниш 
(1990.).  Од неколико генералних урбанистичких  

 
 
планова најзначајнији је ГУП Ниша 1995-2015 
(1989-1995.), као и ГУП Алексинца (1981), ГУП 
Мерошине (1996.) и ГУП Дољевца (2003.). 
 Међу скоро 150 детаљних урбанистичких 
планова и пројеката, по мом избору, најзначајнији 
би могли бити: ДУП Туристичко-рекреативног 
комплекса “Каменички Вис“ (1969.) ДУП 
комбината гуме и обуће “ВУЛКАН“ (1970.), ДУП 
СРЦ и парка “ЧАИР“ (1971.), ДУП “Трг 
ослобођења“ (1972.), ДУП и пројекат Аутобуске 
станице Ниш (1974.), ДУП и пројекат уређења 
централног парка у Нишкој Бањи (1975.), пројекат 
Фонтане и Водопада у Нишкој Бањи (1976.), ДУП 
новог стамбеног насеља “Маршал Тито“ (око 
булевара Сомборска 1983.), ДУП и пројекат 
паркинг гаража у комплексу Душанова-V. 
Конгрес (1988-1992.)... 
 На жалост неки од наведених планова и 
пројеката нису реализовани, или су непотпуно 
реализовани, па касније прерађивани, тако да ти 
градски простори данас не могу послужити за 
пример. 
  
 „Архитект“: Какав би био Ваш кратак 
резиме развоја Ниша, током протеклих шест 
деценија? Да ли су испуњена очекивања 
постављена почетком периода наглог развоја 
Ниша шездесетих година? Да ли је постојала 
потребна усаглашеност струке и политике?    
 
 М. Медведев: Ниш је крајем 50-тих 
година, по формирању Завода за урбанизам, 
започео свој интензиван плански развој. Већ 
средином 60-тих година био је град са можда 
најинтензивнијим развојем у Србији. На 
задовољство грађана градске власти су успешно 
развијале индустрију, градиле нова насеља, 
реализовале значајну нову инфраструктуру. 
Интензиван развој је настављен и у 70-тим 
годинама, али се крајем 70-тих полако осећа 
успоравање, као последица опадања привредног 
развоја у целој држави. 80-тих година се чине 
значајни напори да се настави са интензивним 
развојем. Планирају се нове инвестиционе 
иницијативе ка симболичној 2000-тој години. 

На жалост опада темпо привредног 
развоја, долазе кризни периоди, да би почетком 
90-тих година, у ратним догађањима, све почело 
да се распада. НАТО бомбардовањем крајем 90-
тих, разрушено је пуно значајних објеката и 
уништена је важна инфраструктура. У прво 
време, по престанку бомбардовања, интензивно 
се обнављају уништени делови града, међутим, 
после промена 2000-те године, са променама 
система и покретањем приватизације, пропадају 
не само, до тада врло успешни индустријски 
гиганти већ и велики привредни системи. Једно  



 
 
време просперирају мање трговинске и занатске 
фирме, али се временом и њихов развој успорава.  
Остају празни велики пословни објекти, робне 
куће и тржни центри. Промет се помера ка 
бувљацима и кинеским радњама. Престају да 
постоје, раније деценијама успешна, грађевинска 
предузећа и пројектни бирои. Уместо предходне, 
организоване, планске изградње (Булевар Лењина 
и сл.), настаје парцијална, локацијска “крпачина“ 
и изградња полубесправних објеката широм 
града. Вишедеценијска успешна сарадња 
урбаниста и градских структура, потпуно је 
“пукла“ почетком 21.века, без очекивања да се  
поново успостави. И то се не односи само на Ниш, 
већ је она, погрешним променама законодавства, 
потпуно разбијена у целој Србији, на што су 
интензивно, али безуспешно, указивали и још 
увек указују урбанисти и архитекти широм 
Србије. 
 
 „Архитект“: Осим Ваше урбанистичке 
праксе, бавили сте се и архитектуром, графичким 
дизајном, писањем. Објавили сте 2012.г. дуго 
очекивану монографију о Вашем оцу, арх. 
Александру Медведеву. Реците нам нешто и о тим 
другим активностима.   
 
 М. Медведев: Осим ангажовања на 
заштити споменика културе (1966-1969.), и на 
пословима просторног и урбанистичког 
планирања (1969-2007.), користио сам слободно 
време за учешће на великим југословенским 
архитектонско-урбанистичким конкурсима (за 
Центар Прибоја на Лиму 1968., Хотел у 
Дубровнику, са арх.П.Јанићем 1969., Македонску 
академију наука 1970., Центар Светозарева 1971., 
Хотел „Л“ у Врњачкој Бањи 1972., Центар Краљева 
1974., Спомен - парк Јајинци 1986., Комплекс 
“Вождова“ у Нишу 1992., и др.)  на којима сам 
имао неколико награда и признања. 
 Стицајем околности, бавећи се 
проблематиком урбанистичког и просторног 
планирања, кроз активност Савеза и Удружења 
урбаниста, био сам у ситуацији да иступам са 
стручним темама на разним савезним и 
републичким трибинама. По интерној личној 
евиденцији, имам објављених 220 стручних и 
научних радова. Од одбрањеног магистарског 
рада (1977.), припремљеног а нереализованог 
доктората (1981.), до стручних реферата на низу 
саветовања, конгреса, реферата на Летњим 
школама урбанизма, наступа на телевизији и 
чланака у стручним гласилима. 
 Од значајнијих објављених публикација 
вреди поменути моје учешће у залагању за нове 
законске основе планирања (са колегама из  

 
 
Удружења урбаниста Србије), у публикацији “Ка 
урбанистичком закону“ (1993.), објављене 
монографије  “Хроника Удружења урбаниста 
Србије 1955-2005., “Салони урбанизма УУС 1991-
2006.“ (2007.), и монографије “Завод за урбанизам 
Ниш 1959-2009. – 50 година организованог 
урбаног планирања Ниша“ (припремљене за 
штампу 2009.)... 
 За својих 40 година активног бављења 
архитектуром израдио сам преко 150 пројеката 
разних индивидуалних зграда и преко 50  
пројеката ентеријера разних пословних објеката 
од којих су скоро сви реализовани. 
 Као члан УЛУПУДС-а од 1977.г. израдио 
сам преко 250 врло различитих графичких 
дизајна заштитних знакова, употребних предмета, 
публикација, пропагандних материјала, чак и 
уређаја, комплета чаша, боца парфема, цигарета 
и службених униформи особља. Поменућу само 
дизајне израђене за “Ниш Експрес“, “ЕРЦ ЕИ“ 
Ниш, “Завод за урбанизам“, “Машински 
факултет“,  “Салон урбанизма УУС“, РК 
“Железничар“, СРЦ и Базен “Чаир“... 
 2012.г. успео сам да преко Друштва 
архитеката Ниша објавим и књигу “Пројекти и 
архитектура инг. Александра И. Медведева, 
овл.архитекта“. То је био мој дуг према успомени 
на мог оца, а књига је настала после изложбе 
његове архитектуре 1994.г. и посебног 
интересовања Руске академије архитектуре и 
предавања о његовом животном путу и 
архитектури које сам одржао у Петрограду 2007.г. 
Тренутно, на захтев Дома Руске дијаспоре 
“Александар Солжењицин“ из Москве, 
припремам изложбу његове архитектуре, која би 
требало да буде приказана у Москви крајем ове 
године. 
 

„Архитект“: Постоји још један повод за 
овај разговор, а то је Ваша донација Друштву 
архитеката из 2011.г., која се састоји од намештаја 
из радног кабинета Вашег оца, Александра 
Медведева. Ове године сте поклонили Друштву 
део своје библиотеке, чиме сте се придружили 
проф. Храниславу Анђелковићу који је, такође, 
уступио Друштву део своје личне архиве. Шта 
мислите о оваквом начину донирања односно 
чувања великих личних архива архитеката?  
 
 М. Медведев: Врло богата заоставштина 
мојих родитеља, сачувана планотека, стручна 
библиотека, комплетна гарнитура цртачког и 
другог архитектонског прибора (троуглова, шина, 
оловки и рајсфедера, писаће машине и 
амонијачних копир - машина, пера, сликарског 
прибора), цртаћих даски и столова и посебно  



 
 
дизајнираног намештаја њиховог кабинета, за 
сада је само складирана. Постојала је идеја да се 
постави спомен соба арх.Александра и Ксеније 
Медведев у Техничкој школи, коју је он 
пројектовао и у којој су они више година били 
уважени професори, али она није реализована.  
За њихову заоставштину је била, и још увек је, 
заинтересована Руска академија архитектуре, али 
ја не желим да њихова заоставштина иде из Ниша. 
Била је заинтересована и Српска академија наука, 
али у ранијим преговорима тамо није било 
просторних могућности да се то све смести. 
 

„Архитект“: У вези са претходним 
питањем, поменућемо нашу иницијативу из 
2012.г. да се у оквиру Друштва архитеката Ниша 
оформи спомен-соба Александра Медведева, која 
би била повезана са већ формираном архивом 
пројеката, публикација и периодике. Како Ви 
видите могућности за реализацију ове идеје? 

 
 М. Медведев: Могуће је да би 
организовање спомен - собе арх. А.Медведева у 
оквиру Друштва архитеката Ниша била права 
ствар, али за то би била неопходна значајна 
средства и озбиљна организација. 
 

„Архитект“: Пре неколико година 
покренута је иницијатива да се објави нека врста 
енциклопедије нишких архитеката, у чему сте Ви 
узели учешће писањем неких одредница. Докле је 
стигао тај подухват? 

 
 М. Медведев: У оквиру публикације 
“Енциклопедија Ниша – Култура“, у издању 
Центра за научна истраживања САНУ и 
Универзитета у Нишу, 2011.г., и у оквиру 
“Нишког лексикона“, ЈП Службени гласник и 
Град Ниш, 2011.г., успео сам да обрадим и објавим 
велики број одредница о архитектури Ниша  и 
нишким архитектама. 
 

Удружење стваралаца Ниша “Цар 
Константин“ покренуло је иницијативу за 
објављивање енциклопедије “Знамените личности 
Ниша“,  у оквиру које треба да буду поменути и 
значајни нишки архитекти. На припреми листе 
значајних нишких архитеката био је ангажован 
тим сарадника, чланова Друштва архитеката 
Ниша. Одржано је неколико редакцијских 
састанака, састављено неколико спискова, али, 
колико је мени познато, није се дошло до 
коначног списка, а и издавање енциклопедије за 
сада није извесно. 
 

  

 
 
„Архитект“: Имате ли неке нове 

активности на личном плану? Монографија о 
Заводу за урбанизам? Обнављање рада Друштва 
урбаниста Ниша? 

 
 М. Медведев: Осим припреме изложбе о 
архитектури мог оца, за презентацију у Москви, у 
плану ми је и приређивање такве изложбе у 
Нишу. Конкурисао сам код Инжењерске коморе  
Србије за допунска средства за штампање књиге о 
50 година Завода за урбанизам Ниш. Спремам се 
да приредим и предавање о архитектури 
Мелбурна, јер сам за време два боравка у том 
граду од по годину дана снимио неколико хиљада 
фотографија. Требало би да смогнем снаге и 
приредим ретроспективну ауторску изложбу 
својих радова из урбанизма, архитектуре, дизајна, 
слика и цртежа. Све то тражи времена, (а понешто 
и пара), али ваљда ћу успети. 
 Друштво урбаниста Ниша ће 
највероватније успети да обнови своју активност, 
пре него што овај текст буде објављен у 
“Архитекту“. Ове године 24. Салон урбанизма 
биће поново у Нишу. Колико будем могао, 
наставићу да инсистирам да се на Интернету 
отвори сајт нишког Салона урбанизма Удружења 
урбаниста Србије,  на коме би били приказани 
радови са свих досадашњих Салона урбанизма и 
приказиване све нове селекције. 
 

 „Архитект“: Имате ли неки коментар на 
рад Друштва архитеката, као и на наш гласник 
„Архитект“? Похвалу, критику, сугестију? 

 
 М. Медведев: Са великим задовољством 
пратим и, колико сам у могућности, учествујем у 
свим активностима Друштва архитеката Ниша. 
Импресиониран сам резултатима које Друштво 
остварује у задњих десетак година. Захваљујући 
залагању групе ентузијаста у Друштву, град је 
почео да препознаје архитектуру као значајну 
креативну и развојну делатност, која се темељи на 
богатом фонду градитељске баштине и 
препознаје архитекте, као ствараоце, који 
перманентно пројектују све лепше и све 
модерније објекте за будућност. Желим да 
очекујем да ће се активирањем Друштва 
урбаниста Ниша и сарадњом са Друштвом 
архитеката, реактивирати и урбани развој Ниша, 
кога његови становници жарко очекују. 
  

„Архитект“: Захваљујемо се на разговору 
и желимо Вам мирне пензионерске дане, са 
настављањем даље сарадње са Друштвом 
архитеката! 
   Разговор водио Уредник 



Приредио З. Чемерикић 
 

50 ГОДИНА ОД СМРТИ 
ВЕЛИКОГ ВИЗИОНАРА 
 
Charles-Edouard Jeanneret – Le Corbusier, 
18871-1965. 

 

   
Le Corbusier из младих дана 
___________________________________________ 
Фото: Момент, часопис за визуелне медије, 
бр.9/1988., Дечје новине, Горњи Милановац 

 
О Ле Корбизијеу је много написано, и 

много познато о његовом делу и значају у 
историји архитектуре модерног доба.  У 
предговору књиге „Ка правој архитектури“2, 
кључном делу великог визионара, проф.др арх. 
Оливер Минић даје, поред биографије и 
исцрпног прегледа његовог дела,  осврт на 
феномен овог „генијалног самоука“, архитекте, 
урбанисте, истраживача, сликара и мислиоца, 
величаног и оспораваног. Осим у општим 
енциклопедијама, о Ле Корбизијеу се могу наћи 
исцрпнији текстови и у књигама преведених код 
нас: „Енциклопедија модерне архитектуре“ 3 и  
„Модерни покрети у архитектури“4.  

1 По неким подацима његова година рођења је 1889.  
2 Ле Корбизије, Ка правој архитектури, Грађевинска књига, 
Београд, 1977.   
Код нас су преведена још два Ле Корбизијеова дела: 
- Начин размишљања о урбанизму, Грађевинска књига, 
Београд, 1974. и 
- Атинска повеља, Клуб младих архитеката, Београд, 1965. 
3 Енциклопедији модерне архитектуре, Грађевинска књига, 
Београд, 1970.   
4 Чарлс Џенкс, Модерни покрети у архитектури, 
Грађевинска књига, Београд, 1986.   

 
Годишњица његове смрти је овде повод за 

подсећање на путописне белешке Ле Корбизијеа 
Путовање на исток 5 из које се обично цитира, и то 
погрешно, кратка опсервација о Београду6. Он је 
са пријатељем Августом Клипштајном, од маја до 
октобра 1911. године, путовао по Аустрији, 
Мађарској, Србији, Румунији, Бугарској, Турској, 
Грчкој и Италији, а главни циљ му је био 
Константинопољ одн. Истамбул, који је на њега 
оставио и најјачи утисак. Објављивање белешки са 
овог путовања је омео Први светски рат, тако да је 
то учињено тек после педесет година, одн. управо 
у години његове смрти.  У овом тексту доносимо 
фрагменте из надахнутог, скоро песничког описа 
храма Партенон на Атинском Акропољу.  

 

   
Насловна страна књиге  

5 Ле Корбизије, Путовање на исток, Карпош, Лозница, 2008. 
6 У изванредној тв серији Александра Диклића „Београд, 
вечити град“, на почетку сваке епизоде се наводе Ле 
Корбизијеове речи да је „Београд најружнији град на 
најлепшем месту“. То је вероватно парафраза његовог 
кратког утиска који је у књизи Путовање на исток изречен 
овако: „...Ово је смешна престоница; чак и горе, нечастан 
град, прљав и дезорганизован. Његов положај је, међутим, 
задивљујући, као и положај Будимпеште...“ У фусноти аутор 
додатно објашњава: „Овај утисак је из 1910.г.; имао сам 23 
године. Србија је већ дуго била под хабзбуршком влашћу (!). 
Револт је кулминирао у Сарајеву у јуну 1914. и изазвао Први 
светски рат...“ 
Наш читалац ће аутору сигурно замерити непознавање 
чињеница, али и веома мало утисака о Србији уопште. Исто 
се може рећи и за Румунију и Бугарску, међутим, његов циљ 
је био Истамбул, где се највише и задржао и чијом се 
архитектуром, атмосфером и људима одушевио.  



      Шарл-Едуар Жанре испред Партенона, септ. 
1911.     
__________________________________________________________       
Фото: Ле Корбизије, Путовање на исток                    
                                   

„....Видети Акропољ је сан који неко гаји а 
да и не сања да ће га икада остварити. Не знам 
зашто ово брдо скрива суштину уметничке мисли. 
Могу да ценим савршенство ових храмова и да 
схватим да они нигде на другом месту нису тако 
изузетни; и давно сам прихватио чињеницу да ће 
ово место бити као неко склониште светог 
стандарда, основа за сва мерења у уметности. 
Зашто ова архитектура а не нека друга? Могу 
добро да прихватим да је по логици све ово овде 
разрешено према некој непролазној формули, али 
зашто укус – или пре срце води људе и диктира 
њихова уверења упркос тенденцији да га с 
времена на време игноришу – зашто он још увек 
вуче према Акропољу, у подножје храмова? За 
мене је то необјашњив проблем. Јер, колико пута 
ме је већ ентузијазам водио према радовима 
других народа, других времена, других места? Па 
зашто морам и ја, као и толики други да 
прогласим Партенон за неоспорног Господара, 
док он израња из своје камене основе, и предаје се, 
чак у бесу, својој надмоћи.... 

... Пошто сам се попео уз степенице које су 
биле превисоке и које нису кројене по људској 
мери, попео сам се у храм по осовини, између 
четвртог и петог избразданог стуба. И пошто сам 
се изненада окренуо од овог места које је некада 
било резервисано за богове и свештеника, 
обухватио сам погледом читаво бљештаво море и 
већ тамне планине Пелопонеза, које ће ускоро 
појести сунчева лопта. Стрма падина брда и 
уздизање храма изнад камених плоча Пропилеја 
заклањају од погледа све трагове савременог 
живота, и сасвим изненада, пошто су две хиљаде 
година избрисане, обузима вас сирова поезија. 
Док падате на један од ових степеника времена, са 
главом утонулом у шаке, ви сте омамљени и 
потрешени... 

 
...Испод трема Партенон се може видети 

на свом доминирајућем блоку, како у даљину 
простире свој хоризонтални архитрав и гледа на 
овај заједнички пејзаж са својим прочељем попут 
штита. Фризови који још увек остају изнад челе 
показују окретне коњичке трке. Видим их својим 
кратковидим очима, горе, тако јасно као да их 
додирујем, јер је дубина њихових рељефа у тако 
доброј размери према зиду који их подупире. 
Осам стубова се повинује  једном свеопштем 
закону, узлећући са земље и уопште не изгледају 
као да су их део по део постављали људи, већ 
уместо тога одају утисак да се уздижу из 
најскровитијих дубина земље; а снажна 
узаврелост њихове ижљебљене површине носи у 
висину коју око не може да процени глатки ланац 
архитрава који почива на њиховом абакусу... 

 
...Добро је што ми остали градитељи 

познајемо ово место и размишљамо о њему. Данас 
су храмови на Акропољу стари 2500 година. Они 
нису одржавани последњих петнаест векова. Не 
само да су олује испаљивале своје уобичајене 
пљускове, већ су, што је много штетније од 
земљотреса, људи, пустињаци, насељавали брдо 
сигурно зачуђени својом срећом. И они су кидали 
све шта им је требало, мермерне плоче и велике 
блокове и градили по старински од блата и крша 
колибе за ројеве деце. Турци су га користили као 
тврђаву. Каква мета за напад! Једног лепог дана 
1687. Партенон је употребљен као складиште 
експлозива. За време напада једно артиљеријско 
зрно погодило је кров и запалило барут. Све је 
отишло у ваздух....Партенон је остао раскидан али 
не и одгурнут... 

...Ох, хајде да не испитујемо ове делове 
које је одбацила експлозија! Као и ја и ви ћете 
бити потучени овом неупоредивом уметношћу и 
поражени од срамоте...при помисли шта ми 
радимо, ми остали у двадесетом веку...Помни сати 
проведени под светлом које се шири над 
Акропољем. Опасни сати који изазивају 
срцепарајућу сумњу у снагу наше снаге, у 
уметност наше уметности. Очигледно је да је овде 
управо описан преовлађујући хеленизам, а имена 
Иктина, Каликрата и Фидије везују се за анулете 
јежева као и за врхунску математику храма. 

Они који се, док практикују уметност 
архитектуре, нађу у неком моменту у својој 
каријери помало празне главе, када је њихово 
самопоуздање исцрпено сумњом пред задатком да 
дају живи облик једној непокретној маси, 
разумеће меланхолију мојих солилоквија усред 
рушевина – и моје обесхрабрујуће дијалоге са 
немим камењем. Веома често сам напуштао 
Акропољ оптерећен тешким предосећањем, не 
усуђујући се да замислим да ћу једног дана 
морати да стварам...“ 



На крају ћемо поменути две ствари из ове 
необичне књиге: управо у сенци Партенона7, Ле 
Корбизије је, размишљајући о стварним 
димензијама његових елемената, дошао на идеју 
како да постави систем пропорција заснован на 
човековим мерама, чувени Модулор. Он каже: 
 
 „...Тако, пошто сам међу рушевинама 
осетио ове истине без преседана...лепо је 
истражити их у сенци венаца и потврдити њихову 
важну функцију...“ па онда додаје у фусноти: 
„Венац је висок више од двадесет метара. На 
почетку првог путовања на исток нисам се још 
био привикао да узимам тачне мере предмета 
који су привукли моју пажњу....Свест о 
димензијама ми се појавила тек касније. Од тог 
времена се појавило оно што ја зовем „човек са 
подигнутим рукама“, који представља кључ за 
комплетну архитектуру.“  
  
Завршна глава књиге Путовање на исток је кратка, 
али резиме путовања је језгровит, утисци јаки, а 
дилеме о односу западне и источне цивилизације 
узнемирујуће:  
 

„...Месецима сам живео веома једноставно: 
море, стеновите планине; слична је и Турска са 
својим џамијама, својим дрвеним кућама, 
гробљима;  Атос са манастирима који су 
затворени као затвори око своје једне једине 
византијске цркве; Грчка са храмовима и 
колибама...Све ме наводи да издвојим Турке. Они 
су били учтиви, свечани; они су имали респекта 
према постојању ствари. Њихов рад је огроман и 
предиван, грандиозан... 

...Зашто је наш прогрес тако ружан? Зашто 
они чија је крв тако чиста журе да преузму све оно 
најгоре од нас? Да ли ми волимо да стварамо 
уметност? Зар то није усахла теорија која наставља 
да то ради? Зар више никада нећемо створити 
хармонију? Светилишта остају, а ми ћемо довека 
наставити да сумњамо. 

...Тамо, нико ништа не зна о данашњици, 
већ само о прошлости...Тек на Акропољу, на 
степеницама Партенона, и преко мора изнад 
њега, човек види истине из прошлости. 

Ја имам двадесет година и немам 
одговор...“ 
 
 
 
 

7 У књизи Ка правој архитектури, поглавље Чиста 
творевина духа посвећено је Партенону, са обиљем 
изузетних фотографија и цртежа аутора. Штета је што наш 
превод књиге Путовање на исток, из нејасних разлога, 
нема ниједну фотографију ни цртеж, што вероватно постоји у 
оригиналним издањима из 1966. И 1987.г. 

 
Модулор са зида зграде Unité d’Habitation  
у Марсељу, изведено у натур-бетону 
________________________________________________ 
    Фото из књиге Le Corbusier, 1946-52,  
       Edition Girsberger, Zürich, 1966.      

              

 
                               Партенон, детаљ 
       _______________________________________________ 
                Фото из књиге Ка правој архитектури 
                          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арх. Миодраг Медар 

ТРГОВАЧКИ ДОМ У НИШУ 
Ова угаона спратна зграда на раскрсници 

Улица генерала Милојка Лешјанина и Књегиње 
Љубице, рад непознатог пројектанта, изграђена је 
око 1905. године за потребе Нишке банке, најпре 
као једнотрактни објекат према Улици Књегиње 
Љубице, са плитком фасадном пластиком у духу 
помало наивног класицизма, а њена тадашња 
архитектура је подсећала на архитектуру старе 
зграде Народне библиотеке, некадашње управне 
општинске зграде, подигнуте неколико године 
раније. 

Изграђена је на ободу ондашњег градског 
језгра, на раскрници Лесковачке улице, касније 
Ул. Лешјанинове, која је источно водила до 
главног градског Трга краља Милана, а западно ка 
Лесковцу, и Улице Књегиње Љубице која се јужно 
пружала до Арнаут пазара, једне од две ондашње 
нишке пијаце, док је друга била на главном 
градском тргу, а северно преко Нишаве ка 
Београд мали, делу града западно од тврђаве, и 
даље ка Београду. 



Њен првобитни изглед је приказан на 
неколико старих разгледница из периода 1908-
1910. године, након електрификације града. 

Изгледа да су Нишкој банци послови 
добро ишли, јер је само неколико година касније, 
између 1910. и 1914. године, дограђено крило 
према Улици генерала Лешјанина. Изграђена је 
висока купола на углу са балконом испод ње  и 
кулице изнад бочних улаза, а фасада потпуно 
измењена,  са богатом фасадном пластиком у 
стилу академизма са елементима неоренесансе. 
Пројектант ове реконструкције и доградње, којом 
је зграда добила свој данашњи изглед, остао нам је 
непознат. 

На старим разгледницама пред Велики 
рат види се нов, измењен изглед зграде, као и на 
пропагандној разгледници из времена немачко-
бугарске окупације, са натписима на ова два 
језика и промењеним називом улице Лешјанинове 
у Мекензен штрасе.    

Купљена на лицитацији јуна 1929. године, 
постала је Дом Нишке трговачке омладине, 
познатија као Трговачки дом, са школом, 
књижницом, читаоницом, клубом. После 
преласка школе у нову зграду Трговачке 
академије, школски део зграде 1939. преузима 
Дирекција државних железница, а 1940. у њу се 
усељава команда Пете армијске области и ту 
остаје до рата. 



На фотографији из времена велике поплаве, 
која је задесила Ниш 1948.г.,  види се да је фасада 
прилично оштећена, што је вероватно последица 
ратних дешавања или бомбардовања Ниша 1944. 
године. 

Због својих архитектонских вредности, 1983. 
године зграда је стављена под заштиту закона као 
споменик културе, а средином осамдесетих је 
обновљена фасада и прилично верно 
реконструисан балкон на углу, са балустрадама, 
али не и купола. Као завршни материјал на 
фасади примењена је нова дисперзивна боја под 
називом "фасадекс", која се, у условима великог 
аерозагађења каква су присутна на овој, данас 
врло прометној раскрсници, показала као 

неадекватна и због чега је фасада убрзо почела да 
пропада. 

У периоду 2012-2013.г. почела је обнова 
зграде. Квалитетно је замењена  фасадна 
столарија, обновљен кров и прилично верно 
купола на углу са кулицама над бочним улазима. 
Остаје да се надамо да ће ускоро и обновом 
фасаде, ова лепа грађевина засијати старим сјајем. 

Својом једноставном монументалношћу и 
смиреном фасадном пластиком, ова пространа 
зграда је била једна од најрепрезентативнијих 
јавних објеката у граду, а сада представља вредан 
пример академизма у архитектури Ниша. 

У власништву је предузећа "Инекс Морава" 
и користи се у пословне сврхе. 



 На Салону урбанизма 2006.г. у Нишу 
презентована је књига «Милорад Рувидић, живот 
и дело» Душице Живановић која је започела 
истраживање Сецесије у Србији и рад наставила 
припремањем књиге «Геометријска правила у 
пројектовању на објектима Сецесије» (рецензија 
проф.др Бранислава Миленковића). Од 
колегинице Живановић смо добили делове из 
непубликоване докторске дисертације «Примена 
геометријских правила у пројектовању 
грађевина у духу модерне архитектуре у Србији 
почетком 20. века» (Београд, 2009.г., 
Архитектонски факултет у Београду). У овом 
броју објављујемо приказ  палате Милана 
Николића у Крагујевцу, са извесним скраћењима. 
    
Доц. др Душица Живановић 
 

ПАЛАТА МИЛАНА 
НИКОЛИЋА У КРАГУЈЕВЦУ 
 

»Палата гвожђарског трговца Милана 
Николића „Београђанина“ у Ул. 27. марта у 
Крагујевцу (данас зграда „Просвете“) подигнута је 
1911.г.1 Ова грађевина са засеченим углом 
обострано је уграђена у блоку градског језгра. 
Има приземље, спрат и тавански део а парцела је 
у потпуности искоришћена.  У приземљу је био 
пословни простор а спрат је био намењен 
становању. Развијена улична фасада се састоји из 
дужег дела који је окренут према Улици 27. марта, 
засеченог угла и краћег дела који је окренут према 
пешачкој зони. Изнад засеченог угла у приземљу, 
на спрату је постављен призматични еркер са 
кубетом. 

Класична троделна подела фасаде 
хоризонталним венцима присутна је и на овом 
објекту. Тако имамо постамент у камену и 
приземље са нутнама, спрат са декоративно 
уоквиреним прозорима и профилисан кровни 
венац. Приземље и спрат су одвојени, најпре 
плитко профилисаним венцем, изнад њега је 
постављен истурени подеони венац са 
меандрима, следи профилисан венац који 
повезује прозоре у нивоу доње хоризонталне 
прозорске нивелете, затим је постављена равна 
трака која повезује прозоре у горњој зони и на 
крају је трочлани кровни венац (са плитким 
архитравом, фризом са флорално декорисаним 
удвојеним конзолама и завршним профилом).  

1 В.Трифуновић, Архитектура у Крагујевцу, Крагујевац, 
1995. 
Документација Регионалног завода за заштиту 
споменика у Крагујевцу. 
В.Трифуновић, Грађење у Крагујевцу у кнежевини и 
краљевини Србији, Кораци, Крагујевац 2008., 168-169 

 
Фото: З.Чемерикић     

 

 Изнад венца се развија декорисана атика, која је 
постављена изнад ризалита. Атика је сегментно 
завршена, декорисана је флоралним елементима 
и на њој је записана година градње објекта – 1911.

Балконски отвори на краћој фасади 
завршени су сегментним луцима и оперважени 
плитко профилисаним венцима са истакнутом 
позицијом кључног камена. Сецесија се јавља и на 
огради балкона од кованог гвожђа и на 
стилизованим флоралним елементима 
декоративне пластике који су у виду медаљона 
распоређени испод прозора по фасади.  

Основа објекта гледано из правца Улице 
27. марта се може уписати у ортогонални 
модуларни растер (модули величина А и В). Део 
основе са дужом уличном фасадом образује низ 
правоугаоника са односом страна: 
В:(В+В/2)+(А:А)+(В:2В)+(А:А)+(В:В). Део основе са 
краћом фасадом образује низ квадрата са односом 
страна: С:(2С+С/8).  

Модуларни склоп краћег дела фасаде 
може се уписати у правоугаоник са односом 
страна (4Мх2М)=(2:1). Геометријском поделом 
усвојеног основног модула (М) на 1/2М, 1/4М и 
1/8М дефинише се величина и положај свих 
фасадних елемената. Анализом фасадне 
структуре уличне фасаде и то повлачењем 
геометријских потеза долазимо до различитих 
пропорцијских дијаграма тј. до геометријског 
тумачења различитих пропорцијских система.  



 
 

Основа приземља – модуларни растер 
 

 
 

                Модуларни склоп фасаде 
 
 
Применом пропорцијског поступка путем 

аналогије, сличност величина је изражена 
следећим мерним бројевима (3:4), (2:1), (3:1) и 
њиховом реципрочном вредношћу – сви наведени 
бројни односи припадају групи простих бројева, 
тзв. хармонијској сразмери, али се сличност 
величина на овом објекту може изразити и 
применом пропорције „златног пресека“ – 
непрекидне поделе….» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Анализа фасаде применом пропорције  
     „златног  пресека“   
 

У пројектовању фасаде примењена је и 
пропорција „златног пресека“ (1:1,618) и њена 
реципрочна вредност (1:0,618). Златни пресек смо 
добили конструкцијом из полазног квадрата који 
је уписан у приземљу (по „х“ оси квадрат има 
страницу к1 једнаку половини ширине фасаде 
а/2). Златни правоугаоник конструисан над 
описаним квадратом обухвата по „y“ оси део 
приземља са подеоним венцем. Овако омеђен 



„златни правоугаоник“ постаје пропорционални 
кључ из кога произилази пропорција целине. 
Различите величине делова на фасади повезује 
ова усвојена пропорција и све остале форме 
изведене су из ње по закону сличног.... »  

»...Поред пропорцијског система путем 
аналогије, где је сличност величина изражена 
мерним бројем, у анализи фасаде установљен је и 
пропорцијски систем остварен путем унапред 
усвојене геометријске форме - квадрата (1:1). У 
пропорционисању фасаде коришћени су 
квадрати различитих величина.... 

У целу фасаду може се уписати квадрат 
ширине (А) и висине 2х(А), одавде произилази 
пропорцијски однос 2А:А=(2:1), који смо 
установили модуларном анализом фасаде. 
Поделом фасадног платна у приземљу на 
отворени део са великим застакљеним  порталом 
ширине (В) и плитке зидане делове са стране 
ширине (В/8) добијамо квадрат ширине (В) у који 
је могуће уписати четири мања квадрата ширине 
(В/2). Дакле, у приземљу имамо застакљени део 
ширине (В/2+В/2):(В/2+В/2)=1:1...»

»...Академизам у обликовању фасаде 
огледа се у класичној подели маса; у примени 
хоризонталних подеоних венаца; у класичној 
тропојасној подели кровног венца; у примени 
класичних пропорција. Кровни венац се састоји 
од: плитког архитрава, широког фриза и 
завршног кровног венца. На фасадним пољима са 
ризалитима, на делу широког фриза су удвојене 
флорално декорисане конзоле које носе атику.  

 

 
Анализа фасаде путем усвојене геометријске 
форме - квадрата 

У пољу широког фриза на осталим 
деловима објекта, у осовини изнад прозора, на 
месту отвора за вентилацију тавана, постављене су 
декоративне металне маске. 

Новине које доноси Сецесија огледају се у 
следећем: у повећавању прозорских отвора у 
приземљу и балконских врата; у примени боје; у 
изради балконске ограде од кованог гвожђа у 
духу Сецесије; у декоративној пластици. Испод 
балкона, са обе стране излога у приземљу 
спуштене су равне траке, као асоцијација на 
носеће елементе, оне су завршене 
натуралистичком флоралном декорацијом 
(листови са цветом). У осовини фасаде испод 
балкона постављена је флорално-геометријска 
композиција. Балконски отвори су завршени 
сегментним луцима и оперважени су плитко 
профилисаним венцима. Облик балконских 
отвора прате сегментни венци са геометријском 
декорацијом и истакнутом позицијом 
стилизованог кључног камена. 

На фризу испод кровног венца, кога носе 
удвојене флорално декорисане конзоле, 
постављена је натуралистичка флорална пластика 
(изнад балконских отвора) и гирланда у осовини 
фасаде. Атика наглашава положај ризалита на 
дужој фасади, она је сецесијски обликована и 
декорисана, са уписаном годином подизања – 
1911. Истичемо успешно обликован споредни 
улаз на дужој фасади, са наглашеним профилом 
забата и флоралним листовима на преломним 
тачкама. » 

 

 
           Анализа фасаде – естетски принципи 



Зоран Чемерикић, арх. 
 

ПРАГ...ШЕТЊА КРОЗ 
АРХИТЕКТОНСКЕ СТИЛОВЕ 
(2) 
 
IV  НЕОРЕНЕСАНСА И КЛАСИЦИЗАМ 
 

  
1. Храдчани, Бискупова палата, XI-XVII в.  

 
Свој барокни изглед добила је око 
1660.г. (F. Carrati). Данас је у њој 
канцеларија Председника. На углу је 
статуа Св. Вацлава од камена-пешчара 
из 1662.г. (фото: интернет) 

 
 

 
2. Староместске намести, палата Минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Старо место, Народно позориште, 1881. 

 
Изграђено је у потпуности од 
приватних донација, за најзначајније 
уметнике свог доба, као симбол чешког 
националног и културног препорода. 
Два месеца након отварања и 
премијере Сметанине опере „Либуше“ 
изгорело је у пожару, али поново 
изграђено за две године.   

 
 
 
 
 
 

Ова ренесансна палата изграђена 
почетком XV века има импресивну 
фасадну декорацију у „зграфито“ 
техници, са мотивима из грчке 
митологије и са ренесансним и 
религиозним темама. У периоду 
Барока делови су пребојени али поново 
реконструисани око 1920.г. У њој је на 
другом спрату, као дечак, живео са 
породицом Франц Кафка.  

 



 
4. Рудолфинум, улазни хол 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            5.   Старо место, Рудолфинум, 1885 

 

 
6. Вацлавске намести, Народни музеј,  
     1885-1891., Ј.Шулц 

 
Налази се у горњем делу булевара који је 
био сцена свих важних историјских 
дешавања у XИX и XX веку, на тргу са 
спомеником Св. Венчеславу, свецу-
заштитнику Бохемије. Студент Јан Палах 
се на том месту 1969.г. јавно спалио у знак 
протеста због Совјетске инвазије 
Чехословачке. Неоренесансна палата 
Музеја је оштећена више пута: 1945.г. 
савезничким бомбардовањем, приликом 
интервенције Варшавског пакта 1968.г. као 
и приликом градње метроа 1972-1978.г., а 
угрожена је и високим нивоом буке 
околног саобраћаја и аерозагађења. 
Реконструкција је у току и завршиће се 
2016.г. када ће око 7 милиона експоната 
бити враћено у депое Музеја. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
7. Намести миру, Театар Винохради 

 
 

 
8. Мала страна, парк поред Моста Легије, 

детаљ степеништа 
 
 
 

 
V  СЕЦЕСИЈА, ART NOUVEAU (Југендстил) 
  

 
9. Старо место, Градска кућа, 1903-1905. 

 
10.  Градска кућа, детаљ прозора 

 

 
11. Градска кућа, детаљ надстрешнице  

 
 
 
Сматра се најлепшим примером 
Прашког Југендстила., са много 
изванредних детаља ентеријера и 
фасаде, чији су аутори многи  уметници 
тог доба (нпр. сликар Алфонс Муха). 
Овде је 1918.г. проглашена Декларација 
о независности и оснивању Чешке 
републике. У потпуности је 
реконструисан према оригиналном 
изгледу 1997.г. Поред три ресторана, 
објект има концертну салу, највећу у 
Прагу, са богатим културним 
програмом. 

 



 
12. Градска кућа-детаљ ентеријера 

 

 
13. Главна железничка станица, 1901-1909. 

 
На месту прве неоренесансне станице из доба 
Франца Јозефа, тридесет година после прве 
железнице у Прагу, изграђена је нова, по 
пројекту Јозефа Фанте, са величанственом 
богато декорисаном куполом изнад улазног 
хола. Изградњом подземног нивоа 1970г. 
стара конструкција је била угрожена. 
Италијанска компанија Grandi Stazioni  је 
2006.г. инвестирала обнову хола и куполе а 
радови се завршавају 2014.г. 

 
14. Вацлавске намести, хотели Европа и 

Меран, 1903-1906. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Старо место, палата Топич, 1901-1906. 

 
 



 
16. Старо место, палата Праха, прозор 
 

 
17. Винохради, породична кућа  

П.Шафарика, 1899. 

 
18. Винохради, детаљ капије 
 

 
19.  Јеврејска четврт, детаљ   надстрешнице 

 
 
 
 
 
 

На фасади ове куће је уписано име 
аутора Алојза Дриака, архитекте који је 
био најпознатији по дизајну 
орнаменталних детаља Аrt Nouveau 
епохе. Његово дело су и хотели Европа 
и Гарни на Вацлавским наместима.  

__________________________________________ 
Извори: Интернет, водич „The best of Prague“ 
Текст и фотографије: З. Чемерикић 
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МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКС „БУЛЕВАР“ 

Локација на којој се предвиђа изградња мултифункционалног спортског центра налази се на 
почетку Булевара Немањића, на локацији гараже фирме „Ниш-експрес“ (објекти ван те локације, 
односно бензинска пумпа и салон аутомобила, нису предмет разраде пројекта), пун километар од 
центалног градског трга. У непосредној близини, са северне стране, протиче река Нишава, а са западне 
стране налази се релативно скоро изграђен мост преко реке који повезује овај део града са насељима 
Јагодин Мала, Пантелеј и Дурлан. На источној страни, дуж булевара формирано је стамбено насеље 
које носи име управо по булевару, а на њега се надовезује Дуваниште, док је нешто даље насеље 
Трошарина, до којег се такође може стићи Булеваром. Све ово указује да се позиција будућег спортског 
комплекса налази на реперној тачки која је раскршће и представља на неки начин границу између 
старијег и новијег дела града. 

Предложеним идејним пројектом 
предвиђа се изградња мултифункционалног 
комплекса, са спортско-рекреативном функцијом 
као примарном. У оквиру комплекса се налазе 
мултифункционална дворана са капацитетом од 
8000 места, погодна за одржавање манифестација 
разних врста, затим базен са гледалиштем 
капацитета 2000 места и вишеспратница са 
садржајима пословног, комерцијалног и 
угоститељског карактера. Спортска дворана и 
торањ су конструктивно повезани подземним 
паркинг простором. 

Урбанистичко решење се у великој мери 
надовезује на решење околине, које је препознато као највећа вредност локације, па су тако објекти 
постављени ортогонално, односно управно и паралелно са Булеваром, у линији већ формираног 
фасадног фронта. Као најзначајнији објекат комплекса, дворана је позиционирана код раскрснице 
Булевара и улице Благоја Паровића, на делу локације који јој омогућава излаз на две јаке саобраћајнице 

Локација комплекса 



и јасну сагледивост са више страна. Супротно њој, дуж Булевара, али ближе централном градском 
језгру, налази се торањ, а у северном делу локације је базен. Торањ, захваљујући својој висини, заузима 
централно место међу околним вишеспратницама, као реперна тачка на улазу у новији део града. 
Пливалиште, са својим примарно рекреативним карактером, смештено је ближе реци, у северни део 
локације у којем су смештени још неки садржаји рекреативног типа, као што су бициклистичка стаза и 
спортски терени. Оваква диспозиција објеката омогућава видљивост сваком од њих и довољно 
осунчања. Из улице Благоја Паровића пробијена је слепа саобраћајница нижег ранга, која се надовезује 
на правац постојеће саобраћајнице истога ранга са супротне стране улице, којом се долази до подземне 
гараже и паркинг простора. Стазе којима су објекти повезани су различито материјализоване, при чему 
су наглашени они важнији правци, уз присуство великих зелених површина. Комплекс има могућност 
повезивања са нишавским кејом преко рекреативног парка који тангира локацију са северне стране. 

 
Мултифункционална дворана 

Дворана се састоји од 3 нивоа, једног 
подземног и два надземна. У подземном нивоу се 
налази комплетна зона просторија за спортисте, 
тренере и управе клубова; затим зона техничких 
просторија, фитнес центар са теретаном, 
просторије за запослене на одржавању објекта и 
простор за новинаре. На овом нивоу је и 
централни терен са доњим прстеном трибина које 
су телескопске и чијим уклањањем се добија 
шири простор погодан за концерте или сајмове. 
Уз централни терен налази се велики број 
флексибилних простора који се могу лако 
адаптирати у просторије потребне музичким 
извођачима и техничкој подршци у случају 
концерта, или складишни простор за потребе 
сајма и слично. Такође, моторним возилима је 
омогућен приступ централном терену. Од 
садржаја у приземљу, посетиоци могу да користе 
фитнес центар. 

Ноћни приказ комплекса 

Ситуациони план 



На првом нивоу се 
налазе улази у дворану за 
гледаоце. Уз кружну 
комуникацију која обавија 
централни гледалишни 
простор и повезује све улазе, 
налазе се бројни садржаји 
услужно-комерцијалног 
карактера окренути ка улици 
како би могли радити и ван 
радног времена хале, и 
тоалети са супротне стране, 
уз гледалиште. Са стране 
главног улаза уз булевар, 
налазе се вертикалне 
комуникације којима се 
приступа другом нивоу, на 
коме се налазе ложе, 
техничке просторије за 
телевизију и ВИП салон. 
Оваквом вертикалном 
диференцијацијом 
постигнуто је ефикасније 
раздвајање линија кретања 
различитих корисника 
дворане. 

Базен 
Вертикална диференцијација линија кретања корисника примењена на дворану, на сличан 

начин је примењена и код базена, који се састоји од два нивоа. Први ниво је намењен корисницима 
базена, управи и новинарима, а други ниво корисницима гледалишта. У првом нивоу налази се 
простор са 3 базена (од којих је један олимпијски), свлачионице за посетиоце са блоковима тушева и 
тоалета, просторије за спортисте, судије, управе клубова, администрацију, делегације спортских 
удружења, новинаре и техничке просторије. На другом нивоу налази се гледалиште са пратећим 
просторима, санитарним блоковима, пространим улазним холом и кафетеријом. Сви улази у објекат су 
дуж новопројектоване саобраћајнице и улице Благоја Паровића. 

Основа мултифункционалне дворане 

Основа базена 



Торањ 
Знатно шири у нивоу 

прве две етаже у којима се 
налазе мањи трговински 
центар, управа хотела и 
кафетерија, торањ 
спратности По+П+М+13 се 
након мезанина сужава и у 
наредних 13 етажа су 
организоване хотелске собе, 
пословни простори за 
изнајмљивање, салони 
хотелског хола и ресторан на 
последњем спрату са којег се 
пружа изванредан поглед на 
околину. У подруму објекта 
се налазе кухиња ресторана 
са магацинским просторима, 
којој се приступа из подземне 
гараже, вешерај, блок 
техничких просторија 
неопходних за несметано 
функционисање читавог 
објекта, и подземна гаража. 

Гаража 
Подземни паркинг простор за близу 600 аутомобила, налази се у делу између дворане и торња 

и делом испод самог торња, и у подземном делу повезује дворану и торањ. Приступа му се преко 3 
улаза са северне стране и преко саобраћајнице која окружује дворану, а вертикалне комуникације за 
пешаке са лифтовима и степеништем позициониране су у складу са захтевима покривања радијуса од 
25м. У случају потребе за повећањем броја паркинг места пре почетка разраде пројекта, могуће је 
предвидети двоетажни подземни паркинг простор повезан рампама.  

Новопројектовани објекти, идентичног 
архитектонског израза, чине групну форму која 
потенцира архитектуру комплекса, као просторне 
подцелине која одговара ширем задатом 
контексту. Сви објекти материјализовани су на 
исти начин, чиме се добија утисак монолитности 
форме која попут омотача обавија све функције 
на локацији и само у појединим деловима је 
засечена и дозвољава увид у унутрашњост 
комплекса. Једнобразност објеката у комплексу у 
складу је са униформном архитектуром блокова у 
околини, унутар којих су готово сви објекти 
идентични. Неправилне форме објеката добијене 
су савременим тродимензионалним 
интерпретирањем просторних и функционалних 
карактеристика унутрашњих садржаја. Полазни 
облик дворане је октогонална призма, касније 
засечена у деловима улаза. Предњи део волумена 
је виши јер се са те стране налазе ложе и 
угоститељски садржаји који преко великог отвора 
имају поглед на булевар. Главни улази су 
истакнути другачијом материјализацијом. 
Пословни центар је састављен од два кубуса, 
хоризонталног  и вертикалног, који својим 
контрастним положајима додатно истичу своје 
волуметријске карактеристике. Такође, 

обликовањем пословног центра је додатно 
наглашена већ изражена висина торањског дела 
истицањем стране која се налази на предњем углу 
локације. Променљивост пресека по висини 
омогућава испуњење различитих просторних 
захтева садржаја унутар торња, а истовремено 
ствара занимљивију волуметријску композицију. 
Форма променљиве висине коју има зграда 
пливалишта резултат је разлике у потребној 
висини између такмичарског дела са трибинама и 
рекреативног дела пливалишта, а њено 
обликовање треба да асоцира на водени талас 
који креће из унутрашњости комплекса.

Основа и пресек торња 



Ј. Михајловић 

АФИРМАЦИЈА МЛАДИХ 
ТАЛЕНАТА У СВЕТУ 
ДИЗАЈНА 

Од 11. до 16. новембра 2014. године, у 
галерији АРТ 55 у Нишу одржана је изложба 
радова на тему дизајна намештаја инспирисаних 
дизајном фирме Feydom. Изложбу је 
организовала Снежана Јанковић, представница 
Фејдома, у сарадњи са студентима архитектуре из 
Ниша, под надзором професора Миомира Васова 
и покровитељством Грађевинско - архитектонског 
факултета у Нишу. 

Идеја за изложбу настала је на завршној 
конференцији Table IPA пројекта у Нишу, на којој 
су били приказани завршни радови њихове 
дизајнерске радионице. Снежана Јанковић и 
професор Миомир Васов договорили су наставак 
ове радионице, уочивши радове студената 
грађевинско - архитектонског факултета у Нишу, 
Марка Геја и Милоша Игњатовића. Они су са 
колегама студентима, Стефаном Антићем и 
Луком Спасојевићем, формирали групу чији је 
заједнички труд, под кустоским и менторским 
радом Снежане Јанковић и професора Миомира 
Васова и покровитељством грађевинско - 
архитектонског факултета, реализовао ову 
својеврсну међународну изложбу. 

Отварање изложбе одржано је 11. 
новембра у 18 часова уз велику посећеност. 
Поставка, која ће трајати до 16. новембра, 
садржала је визуализацију 16 разноврсних и 
јединствених комада намештаја - столова, 
столица, полица за књиге и другог. Једини захтев 
који су учесници имали био је да се дизајнирани 
намештај уклопи у целокупну атмосферу Фејдом 
гарнитуре. Поред намештаја, изложене су и скице 
и концепти који су приказивали почетне идеје 
дизајнера и давали увид у ток њиховог 
стваралаштва. ,,Инспирација нема кокретан 
извор, она долази из различитих углова – 
интернет, идеја, једноставно неки потез на 
папиру. Углавном је то било нешто што је 
претакано из једне у другу идеју... Једноставно 
смо гледали да будемо што једноставнији, што 
модернији и што је више могуће функционални'', 
рекао је Лука Спасојевић. 

Основни циљеви ове изложбе били су 
афирмација студената, давање инспирације да 
искажу своје идеје, као и пружање менторске, 
финансијске и кустоске помоћи. Према речима 
својих ментора, они су успели да испуне тежак 
задатак који су имали пред собом. Професор 

Миомир Васов је коментарисао: ,,Они су радили, а 
ми смо оно што су урадили уобличавали на  

некакве дизајнерско - архитектонско - техничке 
токове, да не би само биле идеје, него да буду 
идеје које итекако могу да се преточе у нешто што 
ће сутра бити комад намештаја... они су били јако 
посвећени овоме, из једног простог разлога, зато 
што они воле тиме да се баве''. Студенти 
дизајнери веома су задовољни својим радом на 
изложби и резултатима које су постигли, говорећи 
да је сваки рад неко ново искуство, задовољни 
могућношћу да себе поставе у реалну ситуацију 
ван досадашњег рада на факултету. 



ПРЕДАВАЊА НА ГАФ-у 

Проф. арх. Дарко Марушић 
Арх. Бојан Ковачевић 

Академик проф. 
Бранислав Митровић 

ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША 2014. – 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

I Приход:  
Инжењерскa комора Србије  Регионални 
центар Ниш – архитекти 100.000 
 Расход – трошкови:  
Штампање 110 паноа за изложбу „100 
Архитектура Ниша кроз време“ 100.000 

УКУПНО: 100.000 
ОСТАТАК: 

 
0 

II Приход:  
Потисје Кањижа – TONDACH  
(за Студентску радионицу) 100.000 
 Расход – трошкови:  
1. Учешће у делу штампе „Ентеријер 2“ 60.000 
2. Штампа најавних плаката:  
▪ Дана арх. Ниша  50х70 ком.12 1.800 
▪ Арх. Ниша кроз време 50х70 ком.12 1.800 
▪ Салона архитектуре А3 ком. 8 800 
▪ БИНА А3 ком. 8 800 
▪ Студент. радионице А3 ком. 8 800 
▪ Захвалнице Радионице ком. 50 1.500 
▪ Кесе за поклоне ком. 30 900 
▪ 50 CDa студ. радионице са штампом 5.000 
3. Остали трошкови студентске радионице: 
▪ Прибор за радионицу 1.000 
▪ Освежење, хигијена 3.000 
▪ Техничка опрема (продужни кабли) 2.100 
▪ Вечера за Менторе 6.500 
▪ Трошкови организатора – Ј. Илић 5.000 

УКУПНО (1+2+3): 91.000 
ОСТАТАК: 

 
9.000 

III Приход:  
Општина Медијана 30.000 
 Расход – трошкови:  
Књиге за награђене на радион ком. 6 6.000 
Вечера за гостујућег предавача из БГ 1.300 
Поставка 3 изложбе 9.000 

УКУПНО: 16.300 
ОСТАТАК: 

 
13.700 

IV Приход:  
Ретроспективна изложба Боре Спасића  
(Спонзори:Неимарпројект,Стабилпројект, 
Атикаинжeњеринг, Драгиша Јовић) 18.000 
 Расход – трошкови:  
Бристол,фотограф., каталог А4, плакат А3, 
постер, потрошни материјал 15.200 

УКУПНО: 15.200 
ОСТАТАК: 

 
2.800 

V Приход:  
Инжењерска комора Србије – Управни 
одбор на име „Архитекта“ бр. 45-46 100.000 
 Расход – трошкови:  
Припрема, дизајн, штампа, хонорари 92.400 

УКУПНО: 92.400 
ОСТАТАК: 

 
7.600 

УКУПНИ ОСТАТАК НА РАЧУНУ  
ДАН-а  (I+II+III+IV+V) 33.100 



 
 
Михајло Митровић  

Архитектура у свету и код нас  
DPC,  Београд,  2014. 
 
Александар Кадијевић 
Од Сиднејске опере до Београда на води 
 
Богато илустрована антологија ,,Архитектура у 
свету и код нас'' представља најновије остварење 
истакнутог српског архитекте Михајла 
Митровића (1922), који се, поред осталог, више од 
пола века бави стручном хроником и критиком. 
Штавише, у тој области публицистике 
најредовнији је тумач савремених појава, 
заступљених на домаћој и светској градитељској 
сцени.  
Исцрпна и слојевита, антологија обухвата 
селекцију прилога објављених током последњих 
пет и по деценија у дневном листу ,,Политика''. 
Аутору је у њеној припреми помогла колегиница 
Тања Анић, званични приређивач. Текстуална 
елаборација је употпуњена мноштвом 
квалитетних колор-фотографија и надахнутих 
цртежа. 
У почетку сажети и језгровити, прилози 
арх.Митровића су постепено постајали све 
слојевитији и подробнији. Већину приказаних 
догађаја (нових зграда, пројеката, урбанистичких 
подухвата, теоријских и историографских 
доприноса, изложби, конгреса, награда, јубилеја 
заслужних архитеката и др.) Митровић је у нас 
коментарисао први, постављајући основе за  
њихова будућа тумачења. Иако је тематски оквир 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
његових прилога веома разнородан, сви су 
прожети препознатљивом методологијом 
истицања еманципаторских елемената садржаних 
у приказаним феноменима. 
За разлику од већине савременика који углавном 
нису показивали наклоност, а често ни 
елементарно разумевање за актуелне 
конкурентске програме, издигнут у односу на 
лично, дневно и прагматично, Митровић 
свесрдно поздравља искораке у свим стручним 
областима. При томе подједнако уважава 
доприносе даровитих почетника колико и 
етаблираних академика,  не фаворизујући 
ниједну стваралачку генерацију или личност. У 
свакој издвојеној појави трага за подстицајним 
елементима, значајним за развој струке.  
Сваки прилог објављен у овој антологији на свој 
начин подстиче (или обнавља) интерес читалачке 
публике према минулим градитељским 
подухватима. Поготово ће они посвећени 
догађајима из новије српске и југословенске 
прошлости бити корисни, јер из ,,прве'' руке 
сведоче о њиховом цивилизацијском значају. 
Будући да је ненаклоњене критичке коментаре 
оставио за колумне другог типа, антологија 
сведочи о Митровићевој потреби да популарише 
феномене које сматра драгоценим. Због тога је и 
на пољу архитектонске публицистике дао велики 
допринос, утицајнији од многих савременика који 
у сарадњи са дневним листовима нису видели 
знатнији интерес, пропустивши прилику да се 
позиционирају као ауторитативни културни 
арбитри.  
 



 
 
Јелена Боровић – Димић 
 

Инжењер Франц Винтер и 
Србија као копча Европе и 
истока 
 
Аутор:   Јелена Боровић – Димић,  
               Виши кустос 
Издавач:  Завичајни музеј – Замак културе,   
                   Културни центар Врњачке Бање,  
                   Врњачка Бања, 2013. 
Рецензенти:  Доктор техничких наука Зоран 
Бундало, професор Високе железничке школе 
струковних студија и историчар Драган 
Драшковић, музејски саветник, директор 
Народног музеја у Краљеву 
 

Као резултат истраживачког пројекта 
„Инжењер Франц Винтер“, који је финансирало 
Министарство културе Републике Србије, током 
2013. године изашла је из штампе монографија 
„ИНЖЕЊЕР ФРАНЦ ВИНТЕР И СРБИЈА КАО 
КОПЧА ЕВРОПЕ И ИСТОКА“ коју је издао 
Завичајни музеј – Замак културе, Културни 
центар Врњачке Бање, уз финансијску подршку 
Министарства културе Републике Србије и 
Аустријског културног форума у Београду.  

Аутор је публициста Јелена Боровић-
Димић, виши кустос овог музеја.  

Књига је формата је 24х22цм, обима је 120 
страна, са црно-белим (сепија) фотографијама уз 
текст и колорном корицом. Има обиман српско 
немачки увод (превод Ивана Антић) и енглески 
резиме (превод Марин Голубовић).  

После текста о проблемима утврђивања 
идентитета,  књига је подељена у више поглавља: 
Живот Франца Винтера до доласка у Србију, 
живот и рад у Србији, Винтер и српске железнице,  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Винтер и градитељство, Винтер и Врњци, Винтер 
и Белимарковић, Винтерова породица, његова 
Библиографија и Литература. 

Аустријски инжењер Франц Густав 
Винтер, у Србији зван и фамилијарно Фрања 
Винтер, рођен је у Бечу 1829. године. У Србију је 
дошао 1866. године, и већ крајем 1867. оженио се у 
Сајану, код Кикинде. Као удовац, из првог брака 
је имао кћерке Ану и Емилију, а у другом браку са 
Мариом, имао је, синове Рудолфа (Рајка) и 
Рихарда (Радомира). 

Радио је у Mинистарству грађевина 
Кнежевине Србије од 1867. године као 
контрактуални сарадник, најпре две године, као 
окружни инжењер у Крагујевцу, а потом у 
Београду до 1880. у грађевинској служби 
Министарства, распоређен на месту инжењера 
треће, друге и прве класе и руководиоца Oдбора 
за грађевине саобраћаја, при инжењерском 
одељењу. Био је ангажован на пословима 
пројектовања и трасирања прве пруге у Србији.  

Почетком изградње прве српске 
железнице 1881. године у Министарству 
грађевина био је распоређен као инжењер прве 
класе у Железничком одељењу. Радио је 1882. као 
инспектор треће класе Железничког одељења 
Министарства грађевина у Трећој железничкој 
инспекцији у Алексинцу, а наредне године као 
инспектор друге класе. Од 1884. до 1887. године је 
радио у Инспекторату у Нишу, 1888. прелази у 
Железничко одељење у Београду, а 1889. је постао 
шеф Статистичког одељења Српске државне 
железнице.  

Године 1890. Фрања Винтер је као 
инспектор II класе био на месту шефа 
Статистичког одељења Дирекције Српских 
државних железница, и ванредни члан Главног 
Санитетског савета Дирекције.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шеф Статистичког одељења СДЖ је био 

1891. и 1892. године. Наредне 1893. био је вршилац 
дужности шефа Одељења за контролу прихода, а 
следеће 1894. године је шеф овог одељења и члан 
Тарифног одбора. Исте године је и члан 
Железничког одбора и Дисциплинарног суда за 
неуказне службенике. Године 1895. је вршилац 
дужности шефа IV Одељења за контролу прихода. 
Пензионисан је 1899. године. Један је од оснивача 
„Задруге за међусобно помагање и штедњу 
удруженог железничког особља“ познатије као 
„Задругa железничког особља“ 1891. године и био 
је њен први председник Управног одбора. 

Поред железнице друга област 
интересовања је грађевинско уређење Србије. У 
Београду је извршио премер парцела и израдио 
„Први парцеларни план Београда у размери 
1:200“, који је унет у постојећи Јосимовићев план, а 
касније је преузет и у Зорићев план.  

По неким подацима радио је и 
регулациони план Трстеника и план нове школе 
„Свети Сава“, која је подигнута 1873. године.  

Одмах након ослобођења Ниша у Српско-
турским ратовима 1878. године, Винтер је израдио 
„Регулациони план Вароши Ниша“, који се и 
данас зове „Винтеров план“, а којим је извршена 
тотална реконструкција турског Ниша и 
постављена савремена урбанистичка основа за 
развој града, која је врло брзо реализована и као 
заштићена градитељска баштина сачувана до 
данашњих дана.  

Године 1890. га је Министарство грађевина 
упутило у Врњачку Бање, где је дао основ за 
подизање Бање. Био је и члан хидрогеолошке 
комисије за истраживање топле минералне воде 
1891. године. Исте године израдио је регулациони 
план Бање. По његовом плану израђен је 1892. 
године Курсалон са чесмом за пиће топле 
минералне воде, мањим покривеним шеталиштем 
и салоном за одмор.  

Kao пријатељ генерала Јована 
Белимарковића вршио је надзор над градњом 
његовог летњиковца у Врњцима. Дао је низ 
извођачких планова бањских објеката, план 
саобраћајница, паркова, шетних стаза, стаклене 
баште, регулације Врњачке реке и план доградње 
и адаптације Народне гостионице.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Винтерова породица оставила је видног 

трага у животу Србије.  
 
Његов син Рудолф Винтер – Рајко 

Винтровић био је вицеконзул у Будимпешти 
(1902.), генерални секретар посланства у Паризу 
(1909.), генерални конзул у Солуну (1912-1918.), 
отправник послова у Берлину (1920.), генерални 
конзул у Букурешту (1922.), начелник главне 
архиве Министарства иностраних послова (1930.) 
и посланик у Буенос Аиресу (1932.). Носилац је 
одликовања међу којима и медаље за учешће у 
Балканским ратовима и одликовање Црвеног 
крста.  

Други син, пуковник Рихард Винтер – 
Радомир Винтеровић, доктор ветеринарске 
медицине, у Балканским ратовима био је 
управник Сталне марвене болнице Дринске 
дивизије, а у Првом светском рату најпре трупни 
ветеринар Шумадијске дивизије, а затим 
референт ветеринарства Дринске дивизије до 
краја рата. Од 1924. године био је шеф 
Ветеринарског одељења Министарства војске и 
морнарице.  

Његов унук, син кћеркe Емилије, 
оксфордски ђак, новинар, писац и преводилац 
Александар Видаковић, био је београдски 
дописник енглеских и америчких листова: 
„Економист“, „Тајмс“„ Дејли хералд“, „Фaјненшл 
њуз“, „Манчестер гардијан“ и сарадник српских 
листова „Време“ и „Политика“. Потомци друге 
кћерке Ане, удате за лекара, генерала Виктора 
Скубица, такође су оставили трага у српској 
историји. Син Владимир Скубиц је био генерал 
Југословенске војске, а унук Реља Костић, је 
познати српски архитекта, аутор великог броја 
објеката и ентеријера и добитник награде 
УЛУПУДС-а за животно дело 1994. године.  

Поред Генералног регулационог плана, по 
коме је реконструисан турски Ниш, Винтер је за 
овај град везан и књигом коју је у њему 
публиковао. Ради се о „Пројекту новог гвозденог 
система за горњи строј жељезнице на попречним 
праговима“, обима 41 стране и једним прилогом, 
са упоредним текстом на немачком и француском 
језику, коју је 1885. штампала штампарија Косте 
Чендеша у Нишу.  

 



 
 

Ентеријер 2 
 
Аутор:  
Проф. др Александар Кековић 
Издавач:  
Грађевинско-архитектонски факултет 
Универзитета у Нишу, 2014. 
Рецензент: 
Проф. др Горан Јовановић 
 
Уџбеник под називом ЕНТЕРИЈЕР 2 обрађује тему 
урбаног ентеријера простора јавне намене у којој 
доминирају, трговина, угоститељство, услужне 
делатности, као и комбиновани садржаји.   
Област која се у уџбенику обрађује представља 
оригинални приступ материји заснован на 
дугогодишњим искуству аутора како у настави 
тако и богатој пројектантској пракси. 
Аутор, архитекта по образовању, са искусвом 
пројектанта у предметној материји и педагога у 
пољу архитектонског пројектовања, а посебно у 
области коју обрађује у уџбенику, веома успешно 
примењује своја научна педагошка, методолошка 
и стручна знања. Материја овог уџбеника је 
обрађена детаљно и квалитетно. Аутор поступно 
уводи читаоца у методолошки приступ 
пројектовања ентеријара, наглашавајући у сваком 
поглављу кључне моменте од значаја за доношење 
правилнох одлука. Језик уџбеника је примењен 
читаоцима којима је намењен. Овај уџбеник 
својим оригиналним приступом стимулише 
методичност и истраживачки дух, подстиче 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
креативност и оставља простор за даља 
усавршавања у овој области. Текстом су 
обухваћени и шири аспекти квалитета 
архитектонског простора што читаоца упућује на 
значај сложене палете утицајних фактора и 
елемената који делују јединствено у коначној 
формулацији амбијента у којима човек живи, 
ради, борави. 
Oвај уџбеник представља драгоцену литературу, 
како за студенте архитектуре и дизајна, тако и за 
оне који желе да се ближе упознају са правилним 
методолошким приступом пројектовању 
ентеријера или унапреде своја знања у области 
пројектовања унутрашњег простора. 
Овај уџбеник може да користи и искусним 
пројектантима да се подсете неких од основних 
постулата архитектонског пројектовања 
ентеријера, али и да стекну увид у савремене 
трендове у овој области.  
 
Рецензент: 
Проф. др Горан Јовановић 



ГЛАСНИК ИКС 
Издавач: Инжењерска комора Србије, Кнеза Милоша 9, 11000 Београд. www.ingkomora.rs 

 

ГЛАСНИК ИКС бр. 34, новембар  2014., (66 колор страна у боји) 
ПИСМО ГЛАВНОГ УРЕДНИКА: „Награда за животно дело 2014“, ипак ће бити додељена (Милован Главоњић, председник ИКС) • 
СТАТИСТИКА • КОМОРА И ПОПЛАВЕ У СРБИЈИ: За санацију од полава 7,5 милиона динара (Миљан Шабовић) • ТРАГОМ ДОГАЂАЈА: 
Ca Tondach – Потисје Кањижа по градовима (Слободан Јовановић); 39. Међународни сајам – 112 EXPO (Ива Вукадиновић); Грађевинско 
наслеђе Милутина Миланковића (Радован Радовић); Конкурс за „Награду 'Ранко Радовић' 2014“ (Ива Вукадиновић); Ђорђе Лађиновић на 
челу ДГКС (Слободан Кујунџић) • РЕБАЛАНС БУЏЕТА ИКС: Буџет ребалансом смањен за 10 одсто (Радован Радовић) • КРУПАН ПЛАН: 
Српски мали змај (Радош О. Драгутиновић) • IN MEMORIAM: Професор Гојко Ненадић – признање које је заокружило животни опус 
(Слободан Јовановић) • КОМИСИЈЕ УПРАВНОГ ОДБОРА КОМОРЕ: Континуираним учењем до већих компетенција и конкурентности 
(Слободан Кујунџић) • МЕРИДИЈАНИ: Инжењерска иницијатива – анализа почетних резултата; Предложена регионална сарадња електро 
струке (рубрику МЕРИДИЈАНИ приредили мр Милана Миловић и Радош О. Драгутиновић) • ПЕРМАНЕНТНО УСАВРШАВАЊЕ: На три 
предавања радило једанаесторо експерата (Милана Маловић) • СУФИНАНСИРАЊЕ: За четири пројекта 420.000 динара (приредио Радош 
О. Драгутиновић) • АНКЕТА: Предлоге за побољшање „Гласника“ дало 42 чланова (приредио Радош О. Драгутиновић) • РЕГИОНИ: 
Добар залет за пуну јесењу активност (Александар Панчић); Енергетска будућност Србије (Драган Живковић); Јубиларни Дани 
архитектуре Ниша (рубрику РЕГИОНИ приредили Вера Бубоња и Радош О. Драгутиновић) • СТРУЧНИ РАДОВИ: Физички утицаји који 
делују на кров (Александар Бероња, Дарко Мијатовић, Данијел Ђурић); Савремени системи за наводњавање (Жељко Мардешић); Техничко 
решење темељног тла и објекта на вечно смрзнутом тлу – пермафросту (Борислав Т. Томашевић, Наталија Б. Кутвицкаја, Муминат А. 
Магомедгаџиева); Конструкције изведене са полистирол бетонским блоковима (Милан Милићевић). 

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

 

ДаНС  бр. 78, јун 2014.г. (80 страна у боји) 
УВОДНИК: Нови Сад данас • ТЕМА БРОЈА: НОВИ САД: Историја будућности града; Од стазе до стратегије; Успешан пример 
реконструкције: Радничка улица у Новом Саду; Археолошки парк на Сајлову; Новосадске празнине; Зграда стрељачког друштва; Алмашки 
крај • ИНТЕРВЈУ: Губљење идентитета града/ разговор са архитектима: Кузманов, Ковачевић, Ђукановић, Маринчић; Новосадски дух из 
боце – интервју са М. Фаркашем, ТВ аутором • НОВИ ОБЈЕКТИ: Централна зграда Универзитета; „Своја“ кућа на рибњаку • КОНКУРСИ: 
Конкурс за уређење центра Сремских Карловаца; Конкурси у заштићеним градским целинама • АРХИТЕКТУРА У СВЕТУ: Трговачки 
центар My Zeil архитеката Фуксас; Импресија о архитекти • ПОДСЕЋАЊА: Архитекта Иван Симовић (1932-2012) • ОБРАЗОВАЊЕ: 
Сценски дизајн или слобода пливања без мишића • УЗАВРЕЛИ ГРАД: Градови су увек мера сопствених могућности • ИСТРАЖИВАЊА: 
Архитектура је женског рода • ОБНОВА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА: Рекоснтрукција Млетачке болнице у Херцег Новом; Обнова 
градитељског наслеђа у Словачкој • НАГРАДЕ: Архитектура Васе Кресовића, ТНА 2013.; Награда РР 2013: Невидљиви градови • 
ИЗЛОЖБЕ: Четири деценије београдског Салона архитектуре; Око архитектуре • IN MEMORIAM: Архитекта Бора Радусиновић (1944-2014) 
• НОВЕ КЊИГЕ: Марија Маруна, Ђорђе Бобић, Наташа Даниловић, Викторија Алаџић, Војислав Девић. 

 

ДаНС  бр. 79, октобар 2014.г. (80 страна у боји) 
Број је посвећен 19. Салону и Данима архитектуре ДаНС-а (24-31. мај 2014). Представљени су сви изложени радови. 

Архитектура и Урбанизам 
Издавач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар краља Александра 73/II, 11000 Београд,  

тел. 011/3370-091 E-mail: mp@iaus.ac.rs www.iaus.ac.rs  

 

Архитектура и Урбанизам бр. 37, jun 2013. г. (108 страна, у боји) 
УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Јасна Петрић: Резиденцијалне преференције ка градским и приградским подручјима и 
повезаност са њиховим демографским карактеристикама; Татјана Мрђеновић: Проблематика капацитета локалних самоуправа за 
интегралну урбану регенерацију; Весна Јокић: Просторни размештај и старосна структура становништва као фактор ограничења 
(равномерног) развоја Србије; Мирјана Секулић, Бојана Станковић, Милица Јовановић Поповић: Вредновање карактеристика кровних 
вртова у оквиру сертификације одрживе изградње; Ђорђе Алфировић, Сања Симоновић Алфировић: Београдски стан; Александар 
Вучковић: Валоризација индустријског наслеђа у Италији на примерима фабрика шећера у Емилија-Ромањи • СТРУЧНИ РАДОВИ: 
Матија Брковић, Вишња Сретовић Брковић: Градске информационе мреже у функцији повећања партиципације: студија случаја општине 
Инђија; Михаило Чанак: Отворени или затворени стан; Марија Д. Лалошевић, Слободан Покрајац, Марко Милош: Интегрална одрживост 
као базични предуслов (урбо)иновација • ИНТЕРВЈУИ: Ђорђе Алфировић: Интервју са Миодрагом Мирковићем – Има ли експресионизма 
у српској архитектури? • АКТУЕЛНОСТИ: Татјана Мрђеновић: URBAN INCUBATOR FEATURING...Архитектонски факултет • НОВЕ 
КЊИГЕ: Мирослава Петровић-Балубџић: Река и градски простори у (приказ Ружица Богдановић). 

 

Архитектура и Урбанизам бр. 38, децембар 2013. г. (98 страна, у боји) 
УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Јасна Петрић: Резиденцијалне преференције ка градским и приградским подручјима и 
повезаност са њиховим демографским карактеристикама; Татјана Мрђеновић: Проблематика капацитета локалних самоуправа за 
интегралну урбану регенерацију; Весна Јокић: Просторни размештај и старосна структура становништва као фактор ограничења 
(равномерног) развоја Србије; Мирјана Секулић, Бојана Станковић, Милица Јовановић Поповић: Вредновање карактеристика кровних 
вртова у оквиру сертификације одрживе изградње; Ђорђе Алфировић, Сања Симоновић Алфировић: Београдски стан; Александар 
Вучковић: Валоризација индустријског наслеђа у Италији на примерима фабрика шећера у Емилија-Ромањи • СТРУЧНИ РАДОВИ: 
Матија Брковић, Вишња Сретовић Брковић: Градске информационе мреже у функцији повећања партиципације: студија случаја општине 
Инђија; Михаило Чанак: Отворени или затворени стан; Марија Д. Лалошевић, Слободан Покрајац, Марко Милош: Интегрална одрживост 
као базични предуслов (урбо)иновација • ИНТЕРВЈУИ: Ђорђе Алфировић: Интервју са Миодрагом Мирковићем – Има ли експресионизма 
у српској архитектури? • АКТУЕЛНОСТИ: Татјана Мрђеновић: URBAN INCUBATOR FEATURING...Архитектонски факултет • НОВЕ 
КЊИГЕ: Мирослава Петровић-Балубџић: Река и градски простори у (приказ Ружица Богдановић). 



 

Архитектура и Урбанизам бр. 39, jun 2014. г. (98 страна, у боји) 
УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Јасна Петрић: Резиденцијалне преференције ка градским и приградским подручјима и 
повезаност са њиховим демографским карактеристикама; Татјана Мрђеновић: Проблематика капацитета локалних самоуправа за 
интегралну урбану регенерацију; Весна Јокић: Просторни размештај и старосна структура становништва као фактор ограничења 
(равномерног) развоја Србије; Мирјана Секулић, Бојана Станковић, Милица Јовановић Поповић: Вредновање карактеристика кровних 
вртова у оквиру сертификације одрживе изградње; Ђорђе Алфировић, Сања Симоновић Алфировић: Београдски стан; Александар 
Вучковић: Валоризација индустријског наслеђа у Италији на примерима фабрика шећера у Емилија-Ромањи • СТРУЧНИ РАДОВИ: 
Матија Брковић, Вишња Сретовић Брковић: Градске информационе мреже у функцији повећања партиципације: студија случаја општине 
Инђија; Михаило Чанак: Отворени или затворени стан; Марија Д. Лалошевић, Слободан Покрајац, Марко Милош: Интегрална одрживост 
као базични предуслов (урбо)иновација • ИНТЕРВЈУИ: Ђорђе Алфировић: Интервју са Миодрагом Мирковићем – Има ли експресионизма 
у српској архитектури? • АКТУЕЛНОСТИ: Татјана Мрђеновић: URBAN INCUBATOR FEATURING...Архитектонски факултет • НОВЕ 
КЊИГЕ: Мирослава Петровић-Балубџић: Река и градски простори у (приказ Ружица Богдановић). 

АРХИТЕКТУРА 
Издавач: Клуб архитеката, Нехруова 214, 11070 Нови Београд, E-mail: asa@sbb.rs  

 

Архитектура бр. 183, мај-јуни 2014.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у боји) 
• АСА – ФОРУМ: Уводник – З. М.: Фрустрација • ДОГАЂАЊА: Сања Рађеновић Јовановић, председник ААМ: Бијенале македонске 
архитектуре БИМАС 2014 – Паралелни светови; Милица Радосављевић: Венеција: 14. Бијенале архитектуре - Фундаменталс • КРИТИКА: 
Бранислав Јовин: Блок 42 – Железничка и аутобуска станица • ДЕСТРУКЦИЈА: Андрија Маркуш: Некултурни – Турски културни центар 
настаје рушењем Немањиног града • ИЗЛОЖБЕ: А. М.: Маргина • PARKITEKTURA: Драгана Ромић: Увек постоји начин за реализацију 
добрих идеја – Сплитска рива • ТЕОРИЈА: Милица Дејановић: Обликовање функционалних елемената дрвених структура – Транзиција 
облика • ЗЕЛЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: Ђорђе Николић: Изградња кућа од јефтиног, приступачног, природног материјала на примеру објекта 
архитектонског студија ДДА – Објекти од балиране сламе • ГРАДОЛОГИЈА: Срђан Гавриловић: Град у сазвучју • ЕСЕЈ: Мирјана Лукић: 
Уметнички карактер архитектонског дела – Феноменологија архитектуре; Мустафа Мусић: Поводом Венецијанског Бијенала 2014 – 
Ментална слика виђеног • РАСПРАВА: Миљан Радоњић: Отворено писмо колегама – архитектима - Неополис • ДОКУМЕНТИ: Никола 
Добровић: завршне године (писма архитекти Страхињи Бановићу). 

 

Архитектура бр. 184, јули-август 2014.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у боји) 
• АСА – ФОРУМ: Владимир Митровић: In memoriam – Душан Крстић 1938-2014 • ДОГАЂАЊА: Ксенија Буњак: Изложба у Музеју на 
отвореном „СТАРО СЕЛО“ Сирогојно – Традиновација лица руралности; Мирјана Лукић: Да ли је оправдан распис међународног 
конкурса? Да ли је потребно градити високе објекте у граду? Који су главни стручни урбанистички проблеми? – Београд на води • ДЕЛА: 
Александар Сабадош (приказ): Брод – театар (аутори: Александар Сабадаш и Александар Деђански) • ПОГЛЕДИ: Срђан Гавриловић: 
Архитектура „среће“ • НОВО ЧИТАЊЕ: Драгана Мојсиловић: Стандард архитектуре излагачког простора у 21. веку – 21. октобар 
Крагујевац • PARKITEKTURA: Драгана Ромић: Лотус парк на језеру • КРИТИКА: Антоније Антић: Значајни градски простор у функцији 
обликовања градова - Транзиција • ПРОЈЕКТИ: Јелена Ракоција, Марко Диманић: Пејзажна архитектура на „ивици“ града – Дизајн источне 
обале Солуна • ЕСЕЈ: Дарко Веселиновић: Оригинал фалсификата BURG ELTZ – Немачки романтичарски замкови • СВЕДОЧЕЊА: 
Андрија Маркуш: Умрежене шуме увезене и домаће; Иван Филиповић: Лично искуство младог градитеља – Амбасада Јапана; Славни 
књижевници и градитељи - О архитектури (приредила Жељка Пјешивац) • ДОКУМЕНТИ: Никола Добровић: Завршне године (писма 
архитекти Страхињи Бановићу). 

 

Архитектура бр. 185, септембар-октобар 2014.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у боји) 
• АСА – ФОРУМ: Зоран Маневић: Најновије књиге Андрије Маркуша – Светиње • ДЕЛА: Дејан Секуловски: Представник македонске 
архитектуре по избору Асоцијације архитеката Македоније на предстојећој изложби УМЕТНОСТ АРХИТЕКТУРЕ – Музеј Тоше Проеског у 
Крушеву (аутори: Дејан Секуловски, Дејан Спасеновски и Илија Божиновски) • СВЕТ: Добривоје Боб Влајчић: Ново дело Нормана Фостера 
– Аеродром у Мексику; Славни књижевници и градитељи – О архитектури (приредила Жељка Пјешивац) • ДЕЛА: PHARMASWISS – 
фабрика лекова (аутор Душан Трифуновић са PharmaSwiss пројектним тимом) • ПОГЛЕДИ: Срђан Гавриловић: Планинарски домови – 
Пут ка висини; Милица Радосављевић: Нека остане забележено... – На шта ми бацамо новац • КРИТИКА: Милан Радоњић: Естрадна 
архитектура и естрадни архитекти • PARKITEKTURA: Драгана Ромић: Solar Decathlon Europe; • ЗЕЛЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: Ђорђе Николић: 
Одрживост високих објеката  • ПРОЈЕКТИ: Мирјана Трошић: Land Art Generator Initiative (LAGI) – Лепота обновљиве енергије • ЕСЕЈ: 
Милица Вујошевић: Атријумски тип у архитектури комерцијалних објеката – Симбол моћи • СВЕДОЧЕЊА: Брачни пар Роберт Вентури – 
Дениз Скот Браун – О постмодернизму – Еволутивни револуционари (разговор водила Андреа Тамиш) • ДОКУМЕНТИ: Никола Добровић: 
Завршне године (писма архитекти Страхињи Бановићу). 

 

Архитектура бр. 186, новембар-децембар 2014.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у боји) 
 • АСА – ФОРУМ: З. М.: In memoriam – Михаило Чанак • ДЕЛА: Andrei Serbescu: Представник румунске архитектуре по избору 
Асоцијације архитеката Румуније на предстојећој изложби УМЕТНОСТ АРХИТЕКТУРЕ – Стамбени блок у Букурешту (аутори: Андреј 
Шербеску, Адријан Унтару, Клаудиу Форгаци, Валентина Тигара, Богдан Брадацеану, Симина Игнат) • СВЕТ: Ново дело Френка Герија – 
Фондација Луј Витон у Паризу • ПОГЛЕДИ: Срђан Гавриловић: Планинарски домови – Пут ка висини  • НАГРАДЕ: Слободан Драговић: 
Добитник повеље АСА за животно дело – Слободан Драговић • PARKITEKTURA: Драгана Ромић: Кримскаја променада у Москви • 
ТЕОРИЈА. Драгана Мојсиловић: Просторно-програмска целина „Авала филма“ – Реструктура бекстејџа  • ИНОВАЦИЈЕ: Мирјана Трошић: 
ИКЕА – соларно склопиво склониште • КРИТИКА: Мирјана Лукић: Једна упропашћена иницијатива – Савски трг • ЕСЕЈ: Милица 
Вујошевић: Атријумски тип у архитектури комерцијалних објеката – Гранд хотел Камеха • СВЕДОЧЕЊА: Брачни пар Роберт Вентури – 
Дениз Скот Браун – О постмодернизму (разговор водила Андреа Тамиш) • ИНИЦИЈАТИВЕ: Зоран Чемерикић: Прилог иницијативи АСА 
за оснивање Музеја архитектуре – (Не)чување пројеката • ДОКУМЕНТИ: Никола Добровић: Завршне године (писма архитекти Страхињи 
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На жалост породице, колега и пријатеља, 
1. децембра 2014.г. напустио нас је Светомир 
Света  Ковачевић, архитекта, пуковник, начелник  
нишке Војне грађевинске дирекције у пензији. 

Рођен је у Црногорској породици, у Пећи, 
поред Пећке патријаршије,  1939.г. Тамо је провео 
детињство и своје школске дане, који су му остали 
трајно у сећању. Остао је заувек заљубљеник у 
своје Косово, које никад није могао да заборави. 

Студије архитектуре завршио је у 
редовном року на Архитектонском факултету у 
Београду 1962.г. и свој први посао добио као 
поручник у Војној грађевинској дирекцији у 
Нишу. 1964.г. по задатку, прелази у Војно - 
грађевинску дирекцију у Скопљу, где упознаје 
своју супругу, архитекту Љупку Ковачевић  и где 
му се 1966.г. рађа старији син Петар. 1969.г. се 
поново по задатку враћа у Ниш, где му се, те 
године, рађа млађи син Бранислав. 

Седамдесетих и осамдесетих година, Војна 
грађевинска дирекција у Нишу је најзначајнији 
инвеститор у изградњи Ниша. Гради се велики 
број војних станова и војних објеката, а Света 
Ковачевић води врло значајне послове и 
напредује у војној хијерархији. 

У оквиру нишке Војне грађевинске 
дирекције, почетком 70-тих година, учествује у 
инвестиционим активностима пројектовања и 
изградње војних станова на локацијама у блоку 
Пријездина, у организацији и жирирању 
конкурса, пројектовању и изградњи војних 
станова у блоку Војводе Мишића и блоку на Тргу 
14 октобар. 

Такође води и послове на изградњи војних 
станова у комплексима Бубањски хероји, Делијски 
вис, Косте Стаменковића, као и изградњи војних 
станова у Бору, Зајечару, Прокупљу. Тих година 
он је, у име Војне грађевинске дирекције,  

 

најзначајнији инвеститор пројектантских послова 
"Ниш-пројекта", "Грађевинара" и 
"Инвестпројекта", као и послова комплетне нишке 
грађевинске оперативе. 

Почетком 80-тих година учествује у 
планирању и изградњи војних стамбених објеката 
у низу на Горици и у припремама и планирању 
изградње врло значајног, специјалног, војног 
комплекса за тренинг и одмор старешина ЈНА, 
који је према усвојеном детаљном урбанистичком 
плану из 1984.г. требало да буде изграђен на 
локацији "Лозни калем" у Нишкој Бањи. 
Нажалост, због проблема са војним инвестицијама 
на савезном нивоу тај специфичан комплекс није 
изграђен. 

 

 
Команда Приштинског корпуса и  
Војни самачки хотел  (фото: Борис Поповић) 
 

Осим организационих послова, арх.Света 
Ковачевић пројектује и значајне објекте за 
потребе ЈНА у комплексима касарни у Нишу и 
другим градовима у Србији. Неки од 
најзначајнијих су Војни самачки дом у Приштини 
и Центар везе команде Приштинског корпуса, у 
коме је данас седиште ЕУЛЕКСА. Непосредно пре 
избијања Косовске кризе, на своју жалост, по 
задатку, учествује у пресељавању војних објеката 
и потенцијала са Косова, што му као заљубљенику 
у Косово тешко пада. 

 

 
    Стамбени блок на Новом Београду - конкурс 

 



 
Током своје професионалне каријере 

учествовао је и на неколико архитектонско-
урбанистичких конкурса, а био је и учесник свих 
актуелних збивања у Нишу. Као члан Друштва 
архитеката, члан Друштва урбаниста и члан 
Савета Грађевинског факултета у Нишу био је 
активан учесник у планирању и реализацији 
урбаног развоја Ниша. 

Међу колегама и пријатељима, уживао је 
велико поштовање, и као архитекта, и као 
примеран официр, а посебно као друштвен човек. 
Кршан, витког стаса и стално активан био је, због 
свог Црногорског чојства често, у шали, 
ословљаван као "ЂЕТИЋ". 

У слободно време, користио је свој 
сликарски таленат и за собом оставио велики број 
дивних слика, посебно портрета, који су 
непосредно пред његову смрт били изложени у 
галерији Друштва архитеката Ниша. 

Пензионисан је 2000.г. у чину пуковника, 
када се комплетно посвећује породици. Слободно 
време, као пензионер је најчешће проводио у 
природи, на својој викендици, у близини Чегра, 
али је и даље био учесник многих актуелних 
градских збивања у области архитектуре и 
урбанизма. Међу колегама и пријатељима остаће 
у трајном сећању као иницијатор и учесник 
најзначајнијих инвестиционих подухвата у 
изградњи Ниша у другој половини прошлог века 
 

 
 
Света Ковачевић на изложби „Архитекти као 
Ликовни уметници“ у Галерији ДАН, 2014.г. 
 

З.Чемерикић 
РАТОМИР РАЛЕ МАРКОВИЋ 

        Ниш 1941 – Ниш 2015. 
  

 
 
 Рале Марковић је, после завршене 
гимназије, дипломирао на београдском 
Архитектонском факултету 1968.г. Најпре се 
запослио у Грађевинском школском центру  
(1969-1971.),  затим у грађевинско - занатској 
фирми „Будућност“ (1971-1973.) па  у „Ударнику“ 
(1973-1974.). У „Грађевинар“ долази 1974.г. где је 
на разним радним местима све до пензије 2001.г. 
Руководио је радовима на многим објектима 
високоградње, у време када је ово предузеће 
имало по 20 градилишта истовремено. У једном 
периоду радио је и у „Леснини“ (1979-1982.) да би 
се поново вратио у „Грађевинар“. У Тесарском  
погону је технички руководиоц (1982-1983.) а у 
Занатском погону ради током 1988.г. 

Осим поменутих послова, радио је 
повремено и у иностранству (Немачка 1990-1991., 
Москва – пословни комплекс „Газпром“ (1997-
1998.). После пензионисања, и даље је активан, 
опет као оперативац:  Инђија, Црна Гора - хотел 
„Сплендид“, реконструкција хотела „Ниш“-
„Гранд“, као и многи мањи послови.   

 Био је врсни оперативац и познавалац 
целокупне сложене проблематике градилишта, 
која подразумева не само решавање техничких 
проблема извођења објекта по пројекту и према 
конкретним условима, већ и правилан однос са 
свим сарадницима, од надређених, до пословођа и 
радника. Био је увек посвећен послу, пожртвован, 
одговоран, са позитивном енергијом и хумором. 

Памтимо га и као врсног певача-аматера, 
који се, као први Нишлија, са колегом Драганом, 
може подичити првом снимљеном „сингл“- 
грамофонском плочом за дискографску кућу 
„Александровац“, 1960.г., под називом „Два 
младића“. Можемо да кажемо да је, иако 
нарушеног здравља,  певао до последњег дана! 
  



     Арх. Сима Гушић 
 

АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ, арх 
  

  СТАЛНО ТРАГАЊЕ ЗА 
КОНТИНУИТЕТОМ ИДЕЈА И ДЕЛА 
 
 Александар Радовић напустио је 
овоземаљски свет, бавећи се до последњег 
тренутка градитељском и духовном баштином 
нашег простора. На столу му је остао незавршен 
цртеж манастира Суково. Увек се ослањао на свој 
изузетни радни елан, прецизан цртеж и пре свега 
бритку и јасну мисао. Никада се није одвајао од 
оловке,  арка  папира и  фотоапарата. Са 
дечачком знатижељом  је отварао нове углове 
гледања на свеколики простор човековог 
стварања,  у чијем је средишту била архитектура. 
Сећањем на Ацу увек ћемо се враћати на оно како 
је мислио, говорио, судио, нацртао.  А то је по 
правилу било поштено, промишљено и темељито.    

Аца  је био одан пријатељ, друг, колега, 
партнер у послу. Зато је и тако дуго био човек од 
поверења да води Завод готово четврт века, и да 
истовремено у њему проведе целокупни свој 
радни век, практично од његовог оснивања. 
Оданост Заводу претпоставио је другим 
могућностима у каријери, које је имао као добар 
студент, заслужни стипендиста Универзитета. 
Његова  професионална судбина потврдила је да 
је начинио добар избор на добробит заштите 
културног наслеђа. Иако је  на почетку каријере у 
Заводу  припадао  приближно  истој генерацији 
сарадника,  својом стаменошћу се издвојио и 
преузео одговорност за рад Завода у једном 
деликатном тренутку, руководећи се начелом да 
буде „први међу једнакима“. Тиме је себе 
удостојио, а својим сарадницима отворио простор 
за самостално делање, чиме су ослобођене 
креативне искре код многих, оне које су Завод 
уздигле на место најзначајније националне 
институције. Тај принцип је   сачувао до краја и у 
временима када се Завод попуњавао млађима, 
увек за корак одговорнији и присебнији у односу 
на младост свог окружења. У тренутку 
преузимања дужности,  давних седамдесетих 
година, ништа добро, што је наследио од свог 
предходника није променио. Напротив, према 
томе се односио са дужним поштовањем. Али је 
зато, новом  идејом и еланом проширио утицај 
Завода до крајњих граница његове  надлежности,  
као и на наш укупни национални простор. Није 
нескромно рећи, да се по први пут у то време 
покреће неколико међународних пројеката, у 
којима Аца има одлучујућу организациону и 
професионалну улогу. Није  се либио да у свему 
томе истакне и улогу својих колега, што је једна од  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

његових врлина.   Напротив, инсистирао је на том 
уверењу.  

Ацин лични ауторитет, чврстина и 
садржајност  институције  није остала без одјека, 
због чега  је имао и друштвену  подршку,  
изузетно важну не само за њега лично, већ и за 
очување наше крхке културне баштине. Користио 
је сваку прилику да истакне, да  је, осим 
културолошке поруке коју носи наслеђе, било 
важно подвући њено место у  социјалном  и  
националном  утемељењу наше садашњости.  
Залагао се да споменик не буде  експонат већ  
живи објекат.  

Ацин ауторски став и рад може се 
поделити на више подцелина, али  је исходиште у 
једној тачки; стално  трагање за  континуитетом  
идеја и дела, од давнина до постмодернизма.  
Исти мото је користио и  када се радило  о 
аутентичним историјским просторима, на чијем је 
архетипском изгледу инсистирао, али је 
истовремено у њима трагао за смислом 
савременог живота.  Тако је, више него ико од 
лаика, помогао  на обнови црквене службе и 
живота у многим обновљеним срењевековним 
објектима и манастирским комплексима.  Није 



прихватао идеју о црквеном објекту само као 
споменику културе . Тиме се руководио од самог 
почетка, од  свог  дипломског пројекта на 
туристичком комплексу манастира Поганово,  па 
све до недавних иницијатива за обнову рада  у 
Немањиној задужбини св. Никола у Куршумлији. 
Круна таквог става је обнова комплекса и  конака 
манастира Св. Прохор Пчињски, где је на 
бриљантан начин спојио аутентични историјски 
простор са савременим животом. У том раду се не 
препознаје тачка где се завршава једно, а почиње 
друго. Да то није само наш,  са правом 
субјективни осећај, потврдили су и други 
ауторитети, доделивши му за овај објекат 
престижну „Борбину“ награду 1988. године, за 
најуспешније архитектонско дело у Србији.  
Између ових репера, као перле,  могу се поређати 
и његови остали конзерваторски и 
рестаураторски пројекти: манастирски комплекс 
Поганово, Темска, Липовац, Суково, Станичење, 
Короглаш, Јашуња. Или они који се односе на 
народно градитељство у Пироту,  Лесковцу, 
Врању...  Могу се  набрајати  и многи други 
историјски објекти. Али и не мора, јер ћемо се са 
њима стално сусретати када смо на путу према 
северу до Кладова, према истоку ка Пироту или 
југу ка Врању. Пред њима ћемо застати са 
знатижељом,  пре свега задивљени  лепотом и 
њиховим значајем, јер су то окоснице наше 
националне културе, али се истовремено 
поклонити и  Ацином  деликатном односу, који 
им је вратио изворни смисао и пренео их у 
савремено доба.   

Искуство и трагање за непревазиђеним 
истинама које произилазе из вековног 
градитељског искуства, Аца је са правом  
искористио за своје ауторске пројекте, по  којима 
су изведени   многи савременом објекти. Да их не 
набрајамо, али без обзира на потребну историјску 
дистанцу, за многе знамо да ће издржати проверу 
времена. Да је то тако, потврђује нова 
публикација Друштва архитеката Ниша,  „100 
објеката архитектуре Ниша кроз време“,  у којој је 
значајно место нашао његов „Душанов базар“, 
један од најупечатљивијих објеката Постмодерне 
Ниша. Није безначајно  за преглед градитељства 
Ниша, од антике до данашњих дана. 

Аца није био човек који  се себично држао  
свог ега. Имао је изразито развијен социјални 
осећај. Ништа не би било као што је било, да  у 
сваком тренутку није ширио поруке и значај 
нашег наслеђа. Чинио је то у свим приликама. 
Имао је шта да каже, и то се у стручним и 
управљачким телима службе заштите Србије, од 
њега очекивало и итекако ценило. Исто је било  и 
у другим урбанистичким и архитектонским 
асоцијацијама. На сличан начин  са јасним 
концептом, доприносио је Друштву конзерватора 

Србије и Друштву архитеката Ниша. Писао је за 
стручне публикације и периодику, учествовао на 
конгресима, консултацијама, појављивао се у 
медијима. Учествовао је и био консултован у 
култној емисији другог програма Радио Београда 
„Ризница“.  За узврат је био награђиван 
друштвеним признањима од стране Друштва 
конзерватора Србије и Југославије, од епископа 
Иринеја орденом Светог Романа Првог степена, 
од многих општина и институција са  којима је 
Завод сарађивао. Осим поменутих,  изузетно је 
било важно  оно које је добио за конкретан 
пројекат, као што је Признање  Друштва 
архитеката Ниша на Салону архитектуре за 
Културно-информативни  центар „Нитекс“, али  
се чини да је она  „Борбина награда“ за њега била 
најважнија. Уосталом, коме и не би, ако се зна да је 
он једини архитекта изван Београда који је понео 
овај лауреат.  

Стваралачки импулс црпео је пре свега из 
свог  интелектуалног и филозофског разумевања 
архитектуре и ликовне културе уопште, а не само 
из цртачког умећа, у чему је био неприкосновен. 
Слојевити  су корени његове креативности, којом 
је испунио свој живот и која ће и те како зрачити 
временом. Као што то обично бива,  талентовани 
људи своје стваралачке могућности, на почетку 
свог трагања, испробавају успешно у многим 
уметничким областима. Тако је и са Ацом. Као 
резултат тога, као мала породична тајна, остало је 
забележено да је  као средњошколац добио 
награду за писање од Савеза књижевника 
Југославије. Као филмофил, у раним студентским 
данима  и сам се  испробавао у овом медију кроз 
Фото-кино клуб. На многим аматерским 
фестивалима  понеће и награде за кратки и 
документарни филм. Кроз ове и друге 
стваралачке провокације проверавао  је себе,  
определивши се коначно за архитектуру, 
препознавши  је као могућност да у оквиру ње 
обједини све своје потенцијале.      

Нема сумње да је основ за чврстину 
уверења понео из свог родитељског и породичног 
дома, где су успостављени принципи радиности и 
личног поштења. Али исто тако не треба 
занемарити сопствену надградњу и природну 
надареност. Зрачио је својеврсним господством, 
које није било идеолошко или аристократско-
сталешко. Напротив, спонтано му је припадало.  
Био је у  оном кругу  поузданих и поверљивих 
пријатеља и колега, на које се могло увек 
ослонити. 

Живећи свој живот садржајно и  поштено, 
несебично посвећен нашем наслеђу,  остаће 
забележен не само у Енциклопедији српских 
неимара, већ и у свом времену,  за време које 
долази.  

   



 
   Мр. Миодраг Даја Анђелковић 
 
ОДЛАЗАК ВЕЛИКОГ ЧУВАРА 
 
 Изненада, после краће, опаке болести 

преминуо је наш друг и колега Александар Аца 
Радовић, архитекта, директор Завода за заштиту 
споменика културе у Нишу у пензији.  

Александар Радовић је као ђак Техничке 
школе, а потом студент младог Архитектонског 
факултета у Нишу припадао оној радозналој 
групи ђака и студената која је прва осетила 
благодети новог културног таласа који је 
запљуснуо Европу шездесетих година. Филм је 
био главна преокупација те генерације, а Аца је 
један од првих Нишлија који је у кино-клубу 
снимио краткометражни филм. Филм је, 
помињем то, до краја нашег дружења био 
омиљена тема наших разговора, амалгам који нас 
је везивао јер је у себи садржавао елементе како 
његове архитектуре тако и мог сликарства. 

Аца Радовић је у архитектури постигао 
много, али вероватно не у оној врсти архитектуре 
о којој сањају младе архитекте - кадети са 
факултета: архитектуре Корбизјеа, Рајта, Тангеа 
или Калатраве. Не, због тога што је судбина хтела 
да је једна у то време млада делатност у Србији – 
заштита споменика културе – привукла младог 
архитекту Ацу на своју страну и он јој остаје веран 
целога живота. 

Као почетник у овом послу упућеном на 
црквену архитектуру, он том послу не прилази 
баш као атеиста, али као катихумена сигурно, 
вољан да прође ону црвену линију наоса у цркви 
која дели Прозване од катихумена, односно људи 
спремних на посвећење у Христове тајне, односно 
обред крштења. 

Статус катихумена убрзо губи и постаје 
верник, дубоки верник, верник који без 
афектација приступа цркви којој ће служити до 
краја живота. Временом, Аца је постао домаћин, 
нека врста игумана – чувара у свим храмовима 
нишке, тимочке и у новије време врањске 
Епископије.  

Било је задовољство радити са Ацом.  
Са великим успехом обнављао је храмове, 

конаке, мутваке, трпезарије и мађернице. 
Огромно искуство стечено на обнови манастира 
Св. Јована Богослова у Поганову и Св. Ђорђа у 
Темској помогло му је да обави најсложенији, чак 
ризичан захват у манастиру Светог Прохора 
Пчињског. Задатак је био да се поруши дотрајали 
конак, један од највећих у Србији, и да се на 
основу документације исти из темеља подигне, 
чиме је требало доказати да је форма објекта 
старија од материјала од кога је сазидана. 

 

 
 Резултат је био изврстан: конак је 

обновљен на једини могући начин и Аца је 
награђен престижном «Борбином наградом за 
архитектуру» 1988. године.  

Све што је радио било је обављено савесно 
и одговорно.  

Као директор, руководилац Завода, био је 
врло успешан. У то време Завод је био 
респектована културна установа повезана 
блиским контактом са свим заводима у 
Југославији и Европи, а сарадници Завода високо 
уважавани у стручним круговима. 

Буди спокојан, драги Ацо, сви мислимо на 
тебе и блиско нас повезује туга за тобом. 

Твоји «Заводници», у чије име потписујем 
овај текст.  
 

 
Додела «Борбине» награде за архитектуру 1989.  
  

 
Са владиком Дионисијем, манастир Липовац 
 



Ђорђе Стошић* 
 

      АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ 
(Стубла 1943. – Ниш 2015.) 
 
Александар Радовић (1943-2015), 

угледни нишки архитекта и дугогодишњи 
директор Завода за заштиту споменика 
културе Ниш, био је  неуморни трудбеник у 
оквиру делатности службе заштите 
непокретних културних добара. Од 1976. до 
2004. године је на месту директора, а у 
периоду 2004-2008. на месту заменика 
директора Завода. Пензионисао се у јануару 
2009. године. 

 
Радовић је био врсни познавалац сакралне 

и народне архитектуре, односно читаве 
једне градитељске епохе у српској архитектури,  и 
посебно споменичког фонда у делокругу рада и 
надлежности установе где је био  запослен. Уз 
поштовање свих принципа конзервације и 
рестаурације, успешном применом материјала  и 
техника, посебно метода техничке заштите, један 
је од пионира обраде архитектонских споменика 
у нашој земљи након Другог светског рата. 
Руководио је у истраживачким пројектима, радио 
студије о проблемима заштите и ревитализације 
просторних културно-историјских целина, 
обављао послове анализирања стања у заштити 
културног наслеђа (покретна и непокретна 
баштина).  

Велику пажњу је посветио решавању 
проблема са којима се суочавају  
институције заштите,  предлагањем успостављања 
стручних процедура у  раду установа заштите, 
предлагањем мера од стратешког значаја за 
област заштите и др. Урадио је више студија, 
анализа и прилога за просторне и урбанистичке 
планове, односно пројеката јавних објеката и 
породичних кућа. Посебно се истакао и доказао 
на  пројектима који су рађени у оквиру комплекса 
манастира Свети Прохор Пчињски, за које је 
добио престижну, традиционалну „Борбину 
награду за архитектуру“ 1988.г., на савезном 
нивоу, у тадашњој СФРЈ. Добитник је и 
многобројних признања, посебно од Српске 
православне цркве и Нишке епархије. Такође, 
пројектовао је данашњи Хиландарски метох у 
Нишу (изграђен 1987. године на падинама 
Делијског виса),  у духу неовизантијског и 
средњевековног српског градитељства. „Душанов 
базар“, иако модерна грађевина у стаклу, рађен је 
тако да испоштује специфичан историјски 
контекст, односно  питање сукоба, или 
коегзистенције старог и новог, кроз континуитет 
живота једног градског простора.    

                                                                                                    
Александар Радовић је рођен је 14.08.1943. 

године у Стубли, општина Медвеђа у Србији. 
Завршио је средњу техничку школу у Нишу, а 
потом и дипломирао 1970. године на 
Архитектонском одсеку Техничког факултета у 
Нишу. Од 1.10.1967. године у сталном је радном 
односу у Заводу за заштиту споменика културе 
Ниш. Као омладински активиста учесник је 
омладинских радник акција, а члан Савеза 
комуниста Југославије постаје 1961. године. У току 
студија је поред активности у Одбору савеза 
студената био и секретар ООСК архитектонског 
одсека и члан Савета Техничког факултета. У 
периоду од 1974-1976.г. био је на функцији 
секретара ООСК свих радних организација у 
култури Ниша, а потом и секретар издвојене 
ООСК Историјски архив-Завод за заштиту 
споменика културе Ниш. Архитекта Радовић је 
био и члан Републичког одбора синдиката за 
културу, науку и образовање, и председник 
Комисије за план Заједнице Завода за заштиту 
културних добара СР Србије.  

Под Радовићевом управом, Завод за 
заштиту споменика културе Ниш је кадровски 
оспособљен и организационо припремљен да 
прихвати реализацију целокупног програма 
акција, а с обзиром на велики број евидентираних 
локалитета, објеката и целина, остварен је један од 
најприоритетнијих задатака, а то је ефикасна 
стручна валоризација непокретних културних 
добара и регулисање њихове правне заштите.  

Нарочити напори су улагани да се у 
сарадњи са урбанистичким службама, кроз 
просторне и урбанистичке планове обезбеде 
адекватна решења заштите културних добара, 
градитељских целина и амбијената.Упоредо се 
одвијала редовна сарадња са средствима јавног 
информисања, од локалних листова и радио 
програма, до дневних листова и телевизијских 
програма. Посебан допринос А. Радовића у 
информисању и пропаганди културних добара 
представља публикација Завода за заштиту 
споменика културе Ниш: „Заштита споменика 
културе Нишког, Јужноморавског и Тимочког 
региона“.  

Захваљујући преданом раду архитекте 
Александра Радовића, Завод се од 1976. године 
постепено развијао и организовао своју делатност, 
и данас обавља деликатне послове проучавања, 
коришћења, презентације и заштите споменика 
културе, просторних културно-историјских 
целина, археолошких налазишта и знаменитих 
места као непокретних културних добара и 
њихове заштићене околине, као и добaра која 
уживају претходну заштиту у оквиру седам 
управних округа, Борског, Зајечарског, Нишког, 
Пчињског, Јабланичког, Топличког и Пиротског.                      



Основни подаци о најважнијим радовима 
А.Радовића:  
 
Антички и касноантички локалитети:  Радови на 
истраживању и конзервацији урбаног склопа 
архитектуре и мозаика Царичиног града код 
Лебана, конзерваторско-рестаураторски радови 
на локалитету Градиште-Балајнац, спасавање 
археолошког налазишта Ремизијана–Бела 
Паланка, радови на низу локалитета везаних 
античком саобраћајницом као што су: Глашинац-
Злата-Бреговина, систематска истраживања, 
конзервација и презентација остатака 
старог Naissa и његових вредних 
палата, истраживање локалитета Марково кале 
код Прешева. 
 
Средњовековне цркве и манастири:   Спроведени 
радови на истраживању, конзервацији и 
рестаурацији комплекса Немањиних задужбина у 
Куршумлији и презентација цркве Св. Никола у 
Куршумлији,  радови на рестаурацији на цркви 
Св. Богородице у Лесковцу и на комплексу 
Јашуњских манастира, окончани радови на цркви 
Св. Петке у селу Станичење код Пирота, затим Св. 
Ђорђа код Ајдановца, Вражијег камена код 
Трговишта, манастиру Бабичко код Лесковца, 
Латинској цркви код Горњег 
Матејевца,  спасавалачки радови на остацима 
Корголашког манастира код Милошева-Неготин, 
превентивни радови на заштити цркве Св. Мине у 
Штави, радови на ревитализацији комплекса 
манастира Прохор Пчињски, посебно 
манастирског конака, и манастира Липовац код 
Алексинца. 
 
Народно градитељство: Пашини конаци у Врању, 
родна кућа Борислава Станковића у Врању, кућа 
Јање Влајинца у Врању, Радул Бегов конак у 
Зајечару, кућа Шоп Ђокића у Лесковцу, кућа 
Стевана Мокрањца у Неготину, кућа са аркадама 
у Неготину, кућа Стамболијских у Нишу, кућа 
Мишићевих у Нишу, кућа породице Христић у 
Пироту, турска воденица у Зајечару. 
 
Градови-тврђаве: Истраживање, конзервација, 
рестаурација и презентација Пиротског града у 
Пироту,  окончани истраживачки радови и 
конзерваторски радови и презентација Сокограда  
код Сокобање, истраживачки радови, радови на 
заштити кроз документацију бројних градова 
међу којима су најзначајнији Марина кула код 
Куршумлије, Иванова кула код Мердара, Бован 
код Сокобање. 

REQUIESCAT IN PACE! 
_______________________________________________ 
*Ђорђе Стошић, историчар-конзерватор, 
документатор у Заводу за заштиту споменика 
културе Ниш 

 
Манастир Свети Прохор Пчињски, „Борбина 
награду за архитектуру“ 1988.г. 

 

 
Душанов базар, прва награда на конкурсу  

 
Информативно-културни центар „Нитекс“ 




