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Поштовани читаоци, 
 
Наш гласник је са овим бројем ушао у 

седамнаесту годину излажења, а 
прошлогодишње Тријенале архитектуре је 
шесто по реду. То су подаци који говоре о 
извесној традицији, коју Друштво архитеката 
одржава у условима не увек повољним, и у 
финансијском смислу, а и у време када су 
истрајност и ентузијазам категорије не баш 
присутне код нас. 

Дани архитектуре Ниша 2015., са 
Тријеналом и осталим изложбама, протекли 
су, као и до сада, успешно, уз констатацију да 
су учињени и неки пропусти у организацији. 
Одзив архитеката на презентацију свог 
трогодишњег рада био је велики, у галерији 
„Србија“ изложено је укупно 118 радова у пет 
категорија. По устаљеном програму, 
додељене су награде и признања, што је опет 
изазвало неке негативне реакције. Оне су 
резултирале разговорима на седницама 
Управног одбора Друштва, у смислу измене 
Правилника Тријенала (критеријуми за 
награђивање, састав жирија, итд.). У овом 
моменту се може констатовати да ће неких 
измена сигурно бити у будућности. На овим 
седницама се разговарало и о другим 
актуелним темама које се могу одразити на 
даљи рад Друштва:  односи са Инжењерском 
комором Србије,  Савезом инжењера и 
техничара Србије и Грађевинско-
архитектонским факултетом у Нишу; 
разговори са фирмама које могу бити 
инвеститори завршетка реконструкције и 
корисници таванског простора зграде 
СИТОН-а; рекапитулација до сада завршеног 
рада на Архитектонском водичу Ниша, који 
би требало да буде готов ове године; 
финансијска рекапитулација Тријенала 2015. 
и Архитектонског водича; захтев за 
регистровање Удружења машинских 
инжењера Ниша у оквиру СИТОН-а и др.  

У контексту организационих питања, 
треба поменути регистровање Друштва 
архитеката Ниша као привредног субјекта 
(Друштво је до сада радило у оквиру СИТОН 
одн. Савеза инжењерско-техничарских 
организација Ниша) које је обављено на 
Оснивачкој скупштини одржаној 28. 5. 2015.г. 

 
 
 
Друштво у овом моменту има на списку 280 
чланова. СИТОН је такође одржао своју 
Изборну скупштину 23. децембра 2015.г. 
Детаљније о овоме ћете прочитати у 
посебним прилозима. 

Од прегледа изложби и салона 
архитектуре у Србији, у овом броју су 
текстови о 24. Салону урбанизма и 11. 
врањском Архијеналу, дакле, још једној 
архитектонској манифестацији која већ има 
своју традицију. У Београду, поред Салона 
архитектуре, други пут за редом организује 
се Балкански архитектонски бијенале који 
окупља архитекте из региона. Надамо се да 
ће и ова млада иницијатива доживети своју 
традицију. Наша Галерија је имала две 
гостујуће изложбе: јубилеј београдског 
ИАУС-а и међународну изложбу стамбене 
архитектуре у организацији нишког ГАФ-а. 

Од градских актуелности поменућемо 
јубилеј нишког Завода за заштиту споменика 
културе, који ове године слави 50 година 
постојања и рада. Завод је тим поводом 
покренуо свој гласник, и ми им желимо да 
истрају и доживе 17 година које пуни наш 
„Архитект“.  

У Београду је први пут покренута 
иницијатива за проглашење једног стамбеног 
комплекса („Церак-Виногради“) за културно 
добро. То је био повод за разговор са његовим 
ауторима, архитектима Миленијом Марушић  
и проф. Дарком Марушићем.   

Од светских актуелности, поред 
Прицкерове награде коју је за 2015. годину 
добио немачки архитекта Ото Фрај, издваја се 
вест о смрти једне од највећих светских 
архитектица овог доба – Захе Хадид. У 
следећем, јесењем броју, објавићемо дужи 
приказ њеног дела. Остале редовне рубрике 
су испуњене прилозима који ће вам, надамо 
се, бити занимљиви. 

Вест која је стигла непосредно пре 
закључивања овог броја гласи: на 38. Салону 
архитектуре у Београду, нишки архитекти из 
„КонтраСтудија“ добили су награду за 
архитектуру за стамбени објект у ул. Цара 
Уроша.     

          Уредник 
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ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША 2015. 
13. 10. - 18. 11. 2015. г.  

_______________________________________________________________________________ 
 

ПРОГРАМ: 
 

13.10.2015. године у 19 часова, Галерија „Србија» (Трг Краља Милана, Ниш) 
ТРИЈЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ НИША 2015. 

(13.10 – 18.10. 2015.) 
 

20.10.2015. године у 19 часова, Галерија ДАН (Ген. Милојка Лешјанина 52, Ниш) 
60 ГОДИНА ИАУС (Институт за архитектуру и урбанизам Србије-Београд) 

(20 –25. 10. 2015.) 
 

27.10.2015. године у 19 часова, Галерија ДАН (Ген. Милојка Лешјанина 52, Ниш) 
SERBIA-THE CITY AS A REGIОNAL CONTEXT FOR ARCHITECTURE 

(27.10 – 01. 11. 2015.) 
 

03.11.2015. године у 19 часова, Галерија ДАН (Ген. Милојка Лешјанина 52, Ниш) 
СТАНОВАЊЕ HOUSING 2015. 

(Међународна изложба на тему савременог становањa 2010 -2015. 
(03 – 08. 11. 2015.) 

 

 

  
 

Плакат 16. Дана архитектуре Ниша 2015. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Напомена: из техничко-финансијских разлога, изложба SERBIA-THE CITY AS A REGIОNAL CONTEXT 

FOR ARCHITECTURE није могла да се организује. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 Организатор Дана архитектуре Ниша 2015. било је Друштво архитеката Ниша, 
суорганизатор Инжењерска комора Србије, генерални спонзор фирма „ARHIBET“, спонзори 

Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу и фирма „Оверпринт“ 
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Проф. Дарко Марушић 
 

ДЕЦЕНИЈА И ПО НИШКОГ 
ТРИЈЕНАЛА АРХИТЕКТУРЕ  
 
Када се у ближим или даљим деценијама 

овог,  XXI века, буде писала Новија историја 
српске архитектуре, односно када се буду 
евидентирали значајни архитектонски догађаји 
из првих деценија XXI века, 13. октобар 2015. 
године биће незаобилазан датум. Тога дана су, 
шестим Тријеналом архитектуре Друштва 
архитеката Ниша, отворена врата шеснаестих 
Дана архитектуре Ниша. Нишко време 
архитектуре мери се Тријеналима који славе 
уметност и умеће архитектуре. 

Припремајући се у овим кишним 
мартовским данима 2016.г. за писање Приказа – 
текста о шестом нишком Тријеналу одржаном у 
октобру 2015.,  листам каталоге одржаних 
изложби у оквиру Дана архитектуре, каталоге – 
ту драгоцену „заоставштину“ протеклих 
манифестација.  Два су разлога „листања“:  први 
је визуелно подсећање на изложене радове, други 
је у функцији концептуализације текстуалног 
приказа у „Архитекту“. 

6. Тријенална изложба, о којој је овде реч, 
једна је од три значајне изложбе на Данима 
архитектуре. Друга је Међународна изложба 
савременог становања и трећа, „60 година 
Института за архитектуру и урбанизам Србије“. 
„Пролазећи“ данас, виртуелно, помоћу каталога, 
поново кроз просторе три изложбе у Галерији 
„Србија“ и Галерији ДАН-а, запажају се одређене 
заједничке црте. Оно што их међусобно повезује 
су доминирајући, по формату изложени темати 
архитектуре становања. Тријенале архитектуре 
ДАН-а је, дакле, тематски сродно другим двема 
изложбама, па ћемо Тријенале посматрати у том 
контексту као једну од три „карике“. 

Основ за овај концепт приказа Тријенала 
лежи у познатом методу валоризације појава: 
суштина сваке појаве проистиче из односа према 
другим појавама, у овом случају то су друге две 
изложбе на Данима архитектуре. 

Хронолошки гледано, три изложбе су 
концентрисане на другу половину двадесетог и 
прве деценије двадесетпрвог века. То су периоди 
стилски преовлађујуће Нео (или друге) Модерне. 
Погледајмо назначене периоде на три изложбе. 

На јубиларној изложби ИАУС-а срећемо 
се са корифејима српске архитектуре, 
Браниславом Којићем (Студија куће народног 
градитељства, 1958.) и Миланом Злоковићем, са 
Ђ. Злоковићем и М. Мојовић (Туристичко насеље 
у Улцињу, 1965.). 

Међународна изложба савременог 
становања-HOUSING, премијерна поставка у 
организацији Катедре ЗГРАДЕ ЗА СТАНОВАЊЕ 
Грађевинско – архитектонског факултета у 
Нишу, обрађује на глобалном плану архитекту- 
ру/ урбанизам савременог становања – период 
2010 – 2015. године. Изложено је 45 објеката из 22 
земље које потписује више од 70 архитеката. 

Ова изложба знатно надвисује уобичајене 
изложбене стандарде. У односу на тријеналну 
изложбу и изложбу ИАУС-а које су прегледног 
карактера, велика Нишка међународна изложба, 
осим те «прегледне»  димензије, односно увида у 
продукцију, на специфичан начин проблемати- 
зује питања дихотомне природе архитектуре – и 
уметност је и наука је... 

Архитектура Тријенала (реализације, про- 
јекти, ентеријер, студентски радови, публикације) 
која се «догодила» у протекле три године у Нишу 
и региону, прати, односно, може се рећи,  равно - 
правно суделује  у  глобалним токовима архитек - 
тонске мисли, део је глобалне Неомодерне. То мо- 
жемо  уочити  и  у  архитектури  самих објеката, с  
тим што је међународна сцена динамичнија, ви- 
ше склона експерименту и иновацијама, како на 
теоретском, тако и на практичном плану.   

Као илустрацију ових размишљања забе- 
лежимо два примера истраживачко-креативних 
узлета; светски позната група МВРДВ, 2014. г. ре- 
ализује  Market  Ham  у  Ротердаму. У рецензији 
рада  истиче  се  комплексност  архитектонске 
структуре  у  коју  је интегрисан већи  број разно - 
родних функција – становање, пијаца, супермар- 
кет , паркирање. ... Други пример  је  реализован 
пројекат стамбеног објекта под називом 8 HOUSE 
групе BIG  у  Копенхагену.  Година реализације је 
2010. У рецензији се истиче садејство контекстуал- 
них фактора, посебно кад је у питању однос објек 
та и окружења. У случају овог објекта  уочава   се 
одступање  од  принципа  аконтекстуалности  ка - 
 рактеристичног за изворну Модерну коју знамо 
и за Интернационални стил.1  

У овом приказу, користећи присуство две 
референтне изложбе, присуство једне међународ 
не  изложбе  и  изложбе  ИАУС-а,  желели  смо да 
њиховим упоредним сагледавањем „изоштримо“, 
пре свега, квалитете Тријеналне изложбе о којој је 
заправо реч. Шесто Тријенале  је испунило очеки- 
вања. Настављен је „позитивни  квалитативни уз-
лет свеукупне архитектуре, пројеката, реализаци- 
је и писане речи“/цитат из „Архитекта“ бр. 39-40. 
 
______________________________________________ 
1 Ради остваривања бољег контакта са овим текстом о 
шестом Тријеналу, препоручујемо да се консултују 
текстови о Неомодерни у приказима претходних 
Тријенала у часопису „Архитект“ 
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ВЕЛИКА НАГРАДА ТРИЈЕНАЛА 
АРХИТЕКТУРЕ – НИШ 2015.  
     
АР 7  Стамбени објекат ,,ЦУ,,  
Аутори: Контра Студио 
 
Када при обликовању кубичне куће, 
пројектујете елементе на фасади како би 
остварили односе који дају осећај пуног и 
празног, резултат може бити неизвестан. 
Међутим, на овом објекту ауторски тим је 
истражујући те односе и комбинујући белу 
фасадну опну и упуштене лође са фасадним 
отворима остварио идеалну обликовну 
равнотежу. Стамбени објекат у својој маси и 
разиграној вертикалној регулацији даје 
одговоре на питање шта је савремен приступ 
пројектовању. Однос према свом 
архитектонском језику и логика његове 
препознатљивости, постаје карактеристика 
овог ауторског тима што нам даје за право да 
од њих очекујемо у будућности још добре 
архитектуре. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
АРХИТЕКТОНСКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ   
Награда 
АР 2  Породична кућа,  
Аутор: Бранислава Стоиљковић 
 

 
 

Признање 
АР 14 Стамбени објекат ,,СИТ,,  
Аутори: Алтерно Inc 

 
 
Признање 
АР 10  Реконструкција куће,  
Аутори: Милан Танић, Славиша Кондић, Иван 
Костић и Милица Живковић 
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АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ   
Награда 
АП 18 - Анекс Природно-математичког 
факултета, аутори: Контра Студио 

 
 
             Признање 
             АП 16 – Апартмански комплекс у  
             Соко Бањи, Аутори: Ивана ранђеловић,   
             Милена Антић, Виолета Јовановић 

 
 
             Признање 
             АП 29 – Стамбена зграда у улици Војводе    
             Вука, аутор: Јелена Панчић 

 
 
 

ЕНТЕРИЈЕР – РЕАЛИЗАЦИЈЕ   
Награда 
ЕР 2 - Стан у Нишу, аутор: Андреја Буђевац 

 
 
Признање 
ЕР 12 – Пекара Бранковић у Пашићевој  
улици, Аутори: Алтерно Inc 

 
Признање 
ЕР 6 – Ентеријер породичне куће,  
Аутор: Бранислава Стоиљковић 
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СТУДЕНТСКИ РАДОВИ 
 

Награда 
СР 41 – Речни шампањ бар, аутори: Лука Јоцић, 
Лазар Милентијевић и Јована Симоновић 

 
 
         Признање 
         СР 10– Биоклиматска кућа, аутори:    
         Милица Радосављевић, Снежана Бојковић 

 
 

 
ПУБЛИКАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ 
 
Награда 
ПА 2 - Архитектура и коментари 
Аутор: Зоран Чемерикић  
 
Признање 
ПА 5 – Константинов град старохришћански 
Ниш, аутор: Др Миша Ракоција 
 
           Добитници награда и признања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Признање 
СР 20– Мултифункционални центар  
Булевар, Аутор: Милан Брзаковић 
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ОКТОБАР 2015.             
 

 ИЗЛОЖБА СТУДЕНТСКИХ РАДОВА СА ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ АРХИТЕКТУРЕ 
„РУРАЛНИ ПРОСТОР И ТРАДИЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА“ – ПОГАНОВО 2015. 
 
Учесници: Тим 1 - Биљана Милојковић, Бојана Младеновић и Јована Јанковић 
        Тим 2 - Александра Милић, Бранислав Радивојевић и Никола Косановић 
        Тим 3 – Невена Благојевић, Урош Дечић и Александра Живков 
        Тим 4 – Лазар Драгутиновић, Милош Трајковић и Јован Стојановић 
Руководилац Летње школе:  др Бранко Ај Турншек, ванр. проф. 
Ментори: Миланка Васић, Марина Јордановић и Љиљана Јевремовић 
Организатори: арх. Гордана Ранчев, арх. Горан Ранчев 
Гостујући  предавачи: проф.др.инж. Иван Величков, др Емануела Манолова, арх. Елица Панкова,  

              др. Миомир Васов, доц. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

                    ТРИЈЕНАЛЕ  АРХИТЕКТУРЕ  НИШ  2016.        
20-25. октобра 2016.г. 
ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА ИНСТИТУТА ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ – 
ИАУС 1954-2014. 
Изложбом радова Института за архитектуру и урбанизам Србије „Архитектура и простор“ представља 
се рад Института кроз свеобухватно сагледавање и креирање простора. Поставка приказује процес 
урбанизације и стварање нових амбијената, као и начин на који се долази до реализације, почев од 
првих стратешких сагледавања кроз просторно планирање, до израде урбанистичких планова, 
пројектовања и реализације објеката и просторних целина. На изложби је представљен избор радова из 
свих области рада од оснивања до данас чиме може да се стекне увид у комплексност организације и 
остварења Института. 
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3-8. новембра 2016.г. 
МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА САВРЕМЕНОГ СТАНОВАЊА „СТАНОВАЊЕ HOUSING 15“ 
Организатор: Катедра зграде за становање, Грађевинско-архитектонски факултет. Изложени су 
пројекти из 22 земље са 5 континената, укупно 45 кућа-пројеката које потписује више од 70 архитеката. 
Изложба је „финални производ“ једног вишемесечног комплексног подухвата.  
 
 
ДЕЦЕМБАР  2015.            
 

 Плакат изложбе          Каталог изложбе      
9. КЛУБСКА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА    
Организатор: Удружење фото-аматера „Сува планина“ из Ниша 
Радове су изложили: Јован Благојевић, Драган Ђелић, Иван Манчић, Иван Марјановић, Маја 
Марјановић, Радуле Перишић-Раша, Чедомир Пешић, Владимир Поповић, Иван Радовић-Окац, 
Владимир Станковић, Лела Станковић, Милош Станковић, Небојша Станковић-Есперо, Петар 
Станковић, Славиша Станковић-Зека, Бојан Траиловић, Зоран Чемерикић и Јован Шурдиловић.  
 
МАРТ  2016.            
 

   
СТУДЕНТСКА  РАДИОНИЦА  „EDIT SCHOOLYARD „ – URBAN  PLANNING  CLUSTER 
 
Радионица је пројекат “КЛАСТЕРА УРБАНОГ ПЛАНИРАЊА” на тему архитектонског уређења 
школских дворишта у граду Нишу. Први циљ радионице је рад на изради идејних решења са акцентом 
на развоју нових концепата и активирању потенцијала постојећих школских дворишта. Други циљ 
радионице је формулисање предлога решења школских дворишта, која би студенти архитектуре у 
сарадњи са “Кластером урбаног планирања” и свим заинтересованим појединцима и институцијама, 
могли да постепено реализују у наредном периоду. 
Предложена решења требало би да имају за циљ побољшање програма едукације у школском 
дворишту, кроз задовољење дечјих потреба за учењем, рекреацијом и социјализацијом, као и 
задовољење потреба наставника да едукативни и педагошки рад буде изведен ефикасно и успешно. 
Потребно је наставном особљу пружити шири спектар могућности примене наставног плана и 
програма, уредити простор који ће лако моћи да надгледају, створити амбијент који ће бити 
функционалан за спровођење наставе и који ће наставници моћи даље надограђивати и развијати 
према едукативним потребама.  
Радионица је одржана у периоду од 15.03. до 23.04.2016. г. и била је отворена за све студенте 
архитектуре Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу. Број места на радионици је био 
ограничен на 28 (7 група по 4 студента. Ментори на радионици били су: др Милан Танић, Славиша 
Кондић, Војислав Николић и Милан Брзаковић. 
        https://www.facebook.com/upcluster/  
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ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА 

ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НИША 
 
У складу са одредбама чл. 10. и 11. Закона о 
удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09 и 
99/2011), на Оснивачкој скупштини одржаној 
дана 28.05.2015, у Нишу, ул. Генерала Милојка 
Лешјанина 52, усвојен је: 
 

ОСНИВАЧКИ АКТ 
 

удружења  „ДРУШТВО АРХИТЕКАТА НИША“ 
 

Члан 1. 
Оснива се удружење:  „ДРУШТВО АРХИТЕКАТА 
НИША“, са седиштем у Нишу, ул. Генерала 
Милојка Лешјанина 52 
 

Члан 2. 
ДРУШТВО АРХИТЕКАТА НИША сe 

оснива на неодређено време ради остваривања 
циљева из области струковних удружења у 
оквиру архитектонске професије, унапређења 
струке и примени техничко-технолошких, 
стручних знања, стандарда и садржаја у привреди 
и другим сферама живота и рада.  
  

Члан 3. 
 Сагласно члану 2. овог акта,  ДРУШТВО 
АРХИТЕКАТА НИША (у даљем тексту ДАН) 
обавља: 
 94.12 – делатност струковних удружења 
 У оквиру сталних активности ДАН обавља 
следеће: 

 издавање књига, брошура и других 
публикација, 

 формирање база података и архиве, 
 организовање изложби, сајмова, смотри и 

презентација из  архитектонско-
грађевинске области, 

 организовање и спровођење 
архитектонских конкурса, 

 организовање манифестације „Дани 
архитектуре Ниша“, 

 издавање гласника ДАН-а „Архитект“, 
 организовање редовног рада Галерије 

ДАН. 
 Поред делатности из претходног става 
овог члана, ДАН може обављати и следећу 
привредну делатност: 

71.11 – архитектонска делатност  
Делатност из области привреде уписује се 

у Регистар привредних субјеката и обавља се у 
складу са Законом.  

 

 
 

Члан 4. 
За заступника Удружења, који је истовремено и 
председник Управног одбора и председник ДАН, 
овлашћен је 
Миодраг Медар из Ниша, ул. Драгише 
Цветковића бр. 28А/32,  
ЈМБГ  2104957730032 с тим што је за сваки правни 
посао дужан да прибави претходну сагласност 
Управног одбора у писаном облику.  
 
За потпредседника  ДАН овлашћен је:   
Бранимир Ћирић из Ниша,  Синђелићев трг  24 
ЈМБГ 1608960730021 који замењује председника у 
његовом одсуству, у границама овлашћења које 
му даје Управни одбор у писаном облику. 
 

Оснивачи: 
1. Хранислав Анђелковић,  
2. Миомир Живковић      
3. Сима Гушић,    
4. Жарко Клисаревић,  
5. Зоран Чемерикић,  
6. Миодраг Медар,   
7. Бранимир Ћирић,    
8. Александар Кековић,  
9. Јелена Илић,   
10. Драгана Димитријевић  

 
У Нишу, 28.05.2015.г. 

_______________________________________________ 
 
Оснивачка скупштина Удружења „Друштво 
архитеката Ниша“ (ДАН), одржана 28.05.2015.г у 
Нишу у ул. Генерала Милојка Лешјанина 52, 
једногласно је донела 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
За чланове Управног одбора Друштва архитеката 
Ниша (ДАН), бирају се: 
1. Миодраг Медар из Ниша, председник УО  
2. Бранимир Ћирић из Ниша, подпредседник  
3. Александар Кековић из Ниша, члан УО 
4. Сима Гушић из Ниша, члан УО 
5. Миомир Живковић из Ниша, члан УО 
6. Жарко Клисаревић из Ниша, члан УО 
7. Зоран Чемерикић из Ниша, члан УО 

 
Члан 2.   

Мандат председника, потпредседника и чланова 
траје четири године, почев од 28.05.2015.г. 

 
    Председавајући  Оснивачке скупштине 
     Др Хранислав Анђелковић 
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ИЗБОРНА СКУПШТИНА 
САВЕЗА ИНЖЕЊЕРСКО-

ТЕХНИЧАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
НИША (СИТОН) 

 
На основу Члана 19. ст 1 ал. 3, 4 и 5  

и чланова 22, 24, 29. и 31. 
Статута Савеза инжењерско-техничарских 

организација Ниша (СИТОН), 
 

с а з и в а м 
 

И З Б О Р Н У    С К У П Ш Т И Н У   СИТОН- а 
 

за дан 23.12.2015.г. са почетком у 13 ч. у 
просторијама СИТОН-а, 

ул. Генерала Милојка Лешјанина 52 у Нишу, са 
следећим 

 
Д Н Е В Н И М   Р Е Д О М: 

 
1. Усвајање извештаја за претходни период 

- извештај о раду 
- финансијски извештај 
- предлог програма рада за следећи 

период 
2. Избори за органе СИТОН-а: 

-  Управни одбор од 6 (шест) чланова; 
-  Надзорни одбор од 3 (три) члана; 

-  Председник и подпредседник СИТОН-а 
3. Разно. 

 
Председник СИТОН-а  
Миомир Живковић, диа 

_______________________________________________ 
 

НАПОМЕНЕ: 
 

Друштво архитеката Ниша (ДАН) је од 
свог оснивања 1961.г.  радило у оквиру 
некадашњег ДИТ-а (Друштво инжењера и 
техничара Ниша) а касније, до 28.5.2015.г., у 
оквиру СИТОН-а (Савеза инжењерско-
техничарских организација Ниша). Из одређених 
разлога, Управни одбор је донео одлуку да се 
Друштво архитеката Ниша региструје као правно 
лице, с тим да и даље буде конститутивни члан 
СИТОН-а. Оснивачки акт и одлука о избору 
органа управљања ДАН приложена је на 
претходној страни. 
 
 Изборна скупштина Савеза инжењерско-
техничарских организација Ниша (СИТОН) 
одржана 23.12.2015.г. На овој страни је одлука о 
избору органа управљања СИТОН-а. У прилогу је 
и извештај о одржаној Скупштини СИТС-а. 

 
 
 

На основу Чл.17, 18, 19, 20, 21, 24, 29 и 32  
Статута Савеза инжењерско-техничарских 

организација Ниша (СИТОН),  
једногласно је донела 

 
О Д Л У К У   

О  ИЗБОРУ ОРГАНА СИТОН-а 
 

За чланове Управног одбора СИТОН-а, бирају се: 
 
1. Миомир Живковић, диа, председник УО 

(ДАН) 
2. Зоран Златковић, диг, подпредседник УО 

(УГИН)  
3.    Миодраг Медар, диа,  члан УО  (ДАН) 
4.    Бранимир Ћирић, диа, члан УО (ДАН) 
5.    Љиљана Конески, диг, члан УО (УГИН)   
6.    Перица Манић, диа, члан УО (ДАН) 
 
Мандат председника, потпредседника и чланова 
траје четири године, почев од 23.12.2015.г. 
  
За чланове Надзорног одбора СИТОН, бирају се: 

 
1. Сима Гушић, диа, члан НО (ДАН) 
2. Синиша Ђорђевић, диг,  члан НО  (УГИН)    
3. Драгана Цанић, диа,  члан НО (ДАН)  

 
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири 
године, почев од 23.12.2015.г. 

                                    
Председник М. Живковић 

_______________________________________________ 
     

 
 
 

 
 

Редовна годишња Скупштина Савеза 
инжењера и техничара Србије (СИТС) одржана је 
4. марта 2016.г. у Београду, у просторијама Дома 
инжењера «Никола Тесла».  

Ове године, изузетно, из СИТОН-а (који је 
члан СИТС-а), нико није присуствовао 
Скупштини.  

Извештај о раду ДАН-а (у оквиру СИТОН-
а) за 2015.г. и план рада за 2016.г., благовремено је 
достављен СИТС-у, као и сваке године до сада, и 
објављен је у материјалу за Скупштину.  
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24. МЕЂУНАРОДНИ  САЛОН     
             УРБАНИЗМА  НИШ  2015. 
 

У организацији Удружења урбаниста 
Србије, у Нишу је од 6-13. новембра 2015.г. 
одржан 24. Међународни  салон урбанизма Ниш 
2015. Реализатори су били Удружење урбаниста 
Србије, ЈП Завод за урбанизам Ниш и Друштво 
урбаниста Ниша. Генерални покровитељи су 
били  Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре и Град Ниш, а покровитељ 
Инжењерска комора Србије. 

На Салону су били изложени радови у 
следећим категоријама: 

1. Регионални просторни планови и 
просторни планови подручја посебне 
намене 

2. Просторни планови градова и општина 
3. Генерални урбанистички планови 
4. Планови генералне регулације 
5. Планови детаљне регулације 
6. Урбанистички пројекти и реализације 
7. Конкурси 
8. Истраживања и студије из области 

просторног и урбанистичког планирања 
9. Заштита градитељског наслеђа кроз 

студије, истраживања и пројекте 
10. Заштита природе и животне средине кроз 

студије, истраживања и пројекте 
11. Пејзажна архитектура кроз студије, 

истраживања и пројекте 
12. Дигиталне технике, дизајн и продукција у 

архитектури и урбанизму; медијска 
презентација архитектуре и урбанизма 

13. Публикације 
14. Студентски радови 

 
Жири 24. Салона урбанизма радио је у 

саставу: Бранимир Ћирић, Ниш, председник 
Жирија, мр Миодраг Ференчак, Београд, заменик 
председника, Корнелија Еветовић Цвијановић, 
Суботица, члан, Зорица Чоловић Суботић, Чачак, 
члан, проф.др Драган Коматина, Подгорица, 
члан. 

Велика награда Салона ове године није 
додељена. Од 50 додељених награда и признања, 
из разумљивих разлога, овде ћемо навести само 
оне које су добили појединци и тимови из Ниша. 

У категорији Регионални просторни 
планови и просторни планови подручја 
посебне намене, 2. награда је додељена раду 
Просторни план подручја посебне намене слива 
акумулације „Селова“, ЈП Завод за урбанизам 
Ниш. 

 

 
 
 
 

 
 
У категорији Планови генералне 

регулације подељена 1. награда је додељена раду 
План генералне регулације подручја градске 
општине Пантелеј – трећа фаза запад, ЈП Завод 
за урбанизам Ниш 

У категорији Планови детаљне 
регулације признање је додељено раду  План 
детаљне регулације граничног прелаза 
„Рибарци“ у општини Босилеград, ЈП Завод за 
урбанизам Ниш 

У категорији Заштита природе и 
животне средине кроз студије, истраживања и 
пројекте 3. награда је додељена раду Извештај о 
стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације аеродрома „Константин Велики“ у 
Нишу на животну средину,  ЈП Завод за 
урбанизам Ниш 

У категорији Публикације признање је 
додељено раду Политика изградње великих 
трговина у Србији, др. Милица Максић 

У категорији Студентски радови 3. 
награда је додељена раду Идејно урбанистичко-
архитектонско решење локације на периферији 
града Ниша у општини Пантелеј, Сања 
Цветковић, Милица Стаменковић, Јован 
Стојановић и Томислав Ердоглија, ментори 
ванр.проф. др Љиљана Василевска, асс. др 
Милена Динић Бранковић, асс. Јелена Ђурић, 
Грађевинско–архитектонски факултет   
Универзитета у Нишу. 
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   Марко Стојановић, ист. ум., директор БАБ 
 

БАЛКАНСКИ АРХИТЕКТОНСКИ 
БИЈЕНАЛЕ 2015 
 
  У Београду је, у периоду од 7. до 14. 
децембра, одржан други по реду БАЛКАНСКИ 
АРХИТЕКТОНСКИ БИЈЕНАЛЕ. Домаћин 
манифестације била је Југословенска кинотека, у 
чијој згради су одржане главна архитектонско-
дизајнерска изложба и научна конференција, као 
и низ пратећих предавања и радионица. Бијенале 
је свечано отворен од стране градског урбанисте 
града Београда арх. Милутина Фолића, 
управника Музеја југословенске кинотеке Марјана 
Вујовића, аутора реконструкције зграде 
Југословенске кинотеке арх. Павла Васева, 
комесара БАБ арх. Татјане Мрђеновић и 
директора БАБ ист. ум. Марка Стојановића. 
Ова својеврсна регионална смотра поново је 
окупила архитекте, урбанисте, просторне 
планере, дизајнере, историчаре уметности итд. из 
целог региона, али и шире од граница Балкана. 
Поред учесника из Хрватске, БиХ, Црне Горе, 
Србије, Македоније, Албаније, Грчке и Турске, 
БАБ је угостио учеснике из Велике Британије, 
Немачке и Русије. 

Главна тема изложбе било је „Велико а“. 
На први поглед, као поигравање са формом и 
значењем, наслов изложбе је скренуо пажњу на 
актуелну архитектуру на простору Балкана. Са 
једне стране, велика остварења на пољу 
архитектуре доживела су материјализацију у 
малим димензијама, док се са друге стране 
појављују остварења веома велика по својој 
површини, али зато не тако упечатљива на пољу 
архитектуре. У духу теме БАБ-а, међународни 
жири, који су чинили чланови из Србије, 
Словеније, Русије, Словачке, Албаније и 
Македоније, доделио је и следеће награде: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Гран при  Урбанизам 
OLYMPIC VILLAGE REGENERATION AND ITS 
INTEGRATION IN THE MUNICIPALITY OF 
ARHANAI 
Christina Maria Kontagianni, Athenas, GREECE 
Друга награда  Урбанизам 
TSARITSA GARDENS 
Group of authors 
LLC ALC Green Art: Elina Krasilnikova,  
Olga Danilina, Larisa Popova, Valeriya Vazhinskaya 
RUSSIA      
Tрећа награда  Урбанизам 
„AT THE EDGE” NEW DYNAMIC WATERFRONT 
IN MONTENEGRO 
Group of authors STUDIO SYNTHESIS 
MONTENEGRO     
Специјално признање Урбанизам 
MOSAIC SQUARE 
Group of authors 
mr Ema Alihodžić Jašarović, mr Abaz Dizdarević 
MONTENEGRO     
Гран при  Архитектура 
SPORTS HALL town Krk, island Krk, Croatia 
Team ARHITEKTONSKI BIRO TURATO 
CROATIA      
Друга награда  Архитектура 
MOUNTAIN HOME at Divčibare 
Team EXE STUDIO 
Tijana Mitrović, Andreja Mitrović 
SERBIA       
Трећа награда  Архитектура 
THE QATAR FACULTY OF ISLAMIC STUDIES 
 in Doha, Qatar 
Team Mangera Yvars Architects 
SPAIN 
UNITED KINGDOM     
Специјално признање Архитектура 
BUS AND RAILWAY STATION, in New Belgrade 
Team PROASPECT 
Vladimir Lojanica, Milan Lojanica, Sonja Pešterac, 
Marija Mijović, Srđan Marlović (assistant) 
3D model Vlada Lukić 
SERBIA       
Специјално признање Архитектура 
REAL ESTATE ADMINISTRATION HQ  
in Podgorica 
 Team Petar Arsić, Tanja Vrbnik – Brkić 
Danilo Arsić 
SERBIA       
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Новина на БАБ 2015 био је изложбени 
сегмент ентеријера и намештаја, на којем су се 
публици презентовали аутори са најсавремнијим 
решењима из области комадног намештаја и 
расвете, али и пројекти најсавременијих јавних и 
приватних ентеријера из Велике Британије, 
Србије, Црне Горе и Грчке. 
   Од пратећих дешавања издвајају се 
изложба “OUTSIDE”, на којој су на специфичан 
начин, кроз слајдове пројектора, приказивани 
пројекти са више јавних регионалних конкурса, а 
који никада нису освојили неку награду нити су 
више излагани публици. Ова изложба је одржана 
у простору Културног центра ДРАГСТОР.  

Посебну пажњу привукао је конкурс и 
радионица „BASIC  BALKAN ARCHITECTURE“, 
на којој су победници конкурса, млади аутори из 
Аустрије, поставили задатак радионице - израду 
једноставних столица од коришћених комада 
дрвене грађе. Овај конкурс и радионица 
реализовани су од стране галерије КОЛЕКТИВ.  

Друга пратећа дешавања, попут 
радионице на тему минимализма у архитектури и 
дизајну и других актуелних дешавања, одржана 
су у простору Југословенске кинотеке и 
Архитектонског факултета у Београду. 
   До наредног БАБ-а, очекујемо да ће ова 
идеја регионалног повезивања, размене 
информација и искустава, као и такмичарског 
духа, заживети на још значајнијем нивоу и да ће у 
одређеном тренутку конкурисати и Бијеналу у 
Венецији. Ако се довољно потрудимо, све је 
могуће. Пратите нас и даље на сајту:  
  
www.balkanarchitecturalbiennale.rs 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(фотографије: Јована Милетић) 
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АРХИЕНАЛЕ  11 у ВРАЊУ 
 
У организацији Инжењерске коморе 

Србије - Регионалних одбора подсекција 
дипломираних инжењера архитектуре 
Регионалног центра Ниш, у периоду од 
26.02. - 04.03.2016. године одржана је 
традиционална манифестација АРХИЕНАЛЕ 
11.  

На овогодишњем Архиеналу било је 
презентовано: 

 
• изложба локалног карактера: "Ретроспектива 
рада ЈП Завод за урбанизам града Врања у 
периоду од 2010 до 2015",  
 
• гостујућа изложба: "СТАНОВАЊЕ - HOUSING 
2015"- Међународна изложба савременог 
становања,  и  
 
• Међународна изложба фотографија архитекте 
Јасмине Трајковске из Скопља.  

 
На изложби "Ретроспектива рада ЈП Завод 

за урбанизам града Врања у периоду од 2010 до 
2015" било је приказано 30 радова усвојених 
планова детаљне регулације на територији града 
Врања. Циљ ове изложбе био је да се јавност 
упозна са овим плановима и да се укључи у 
реализацију истих.  

"СТАНОВАЊЕ - HOUSING  2015" - 
Међународна изложба савременог становања, 
представљала је  преглед архитектонског 
стваралаштва из области савременог становања из 
земље и иностранства у периоду од 2010 до 2015.г. 
Циљ ове изложбе било је упоређивање наших и 
страних искустава у овој области, као и да се кроз 
критички осврт - рецензију на научној основи, 
истакну вредности радова и њихов значај и утицај 
на савремену стамбену архитектуру. Један од 
циљева ове изложбе била је и афирмација и 
приближавање овог сегмента архитектонске 
делатности научној, стручној и широј јавности.  

 
Током трајања манифестације 

АРХИЕНАЛЕ 11, изложбе су биле употпуњене 
пратећим програмом састављеним од предавања 
и трибина: 

• "Примена Закона о планирању и 
изградњи-обједињене процедуре, Закона о 
озакоњењу објекта и издавања електронских 
дозвола" и  

• "Реализација Планова детаљне 
регулације- досадашња искуства у примени". 

 
 
 
Свечано отварање и комплетан програм 

АРХИЕНАЛЕ 11 одржан је у Галерији Народног 
музеја у Врању. 

 
Манифестација је била увршћена у 

програм обавезног континуираног 
професионалног усавршавања чланова 
Инжењерске коморе Србије и намењена је 
лиценцираним инжењерима свих струка. Учешће 
на Свечаном отварању Изложби и предавањима 
бодовало се са по 5 бодова, односно 10 бодова за 
предаваче чланове Коморе.  

 
_____________________________________________ 
( текст преузет са www.ingkomora.rs ) 
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50 ГОДИНА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ 
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Миодраг Даја Анђелковић 

 

РЕДАК ЈУБИЛЕЈ: ПОЛА ВЕКА 
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ 
1966-2016. 

 
После краће пријатељске расправе између 

етнолога Баје Трајковића из Народног музеја у 
Нишу и мене, наш заједнички закључак  је био да 
Завод за заштиту споменика културе Ниш није 
настао једноставним превођењем двоје сарадника 
из тзв. конзерваторског одељења Музеја у 
новоформирани Завод,  лоциран тада, па и данас, 
у згради Моравске  бановине, потоњег Нишког 
среза.  

Позадина оснивања је много дубља и у 
доброј мери са наглашеном политичком нотом, 
судбоносном за позиционирање наше државе у 
свету. После раскида са Совјетима, на Западу је 
порасло интересовање за претрагу југословенског 
културног простора, који би могао да нашу 
земљу, као културну и цивилизовану друштвену 
заједницу, кадру да раме уз раме стоји са будућим 
партнерима и новим пријатељима, представи на 
Западу. 

Двојица угледних византолога, Енглез 
Дејвид Талбот Рајс и Француз Габријел Мије, 
помно су, користећи књиге Владислава Петковића 
и великих ентузијаста Михаила Валтровића и 
Драгутина Милутиновића, пронашли не солидне, 
већ генијалне, Западу непознате сликарске бисере 
- средњевековне фреске из српских манастира. На 
њихов  предлог, тадашње руководство државе 
ангажује врхунске сликаре - кописте, углавном из 
Лувра и Ватикана, којима се придружују млади 
сликари са Академије ликовних уметности Зденка 
и Брана Живковић, Александар Секулић, Шиме 
Перић и још неколицина њих. Сложени 
двогодишњи посао копирања фресака имао је 
веома амбициозан циљ: велика изложба 
величанствених српских средњевековних фресака 
изложених у еминентној Гран Пале у Паризу. 
Пројектом је руководила, са великим успехом, 
Мирјана Ћоровић-Љубинковић, историчарка 
уметности и археолог из Народног музеја у 
Београду.  

Уочи отварања ове изложбе, која је 
уприличена као културни догађај бр. 1 у Европи, 
десило се да, уз копије фресака, на предлог 
Мирослава Крлеже и вероватно уз сагласност врха  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

државе, буду изложене копије Патаренских  
 стећака из Босне и Херцеговине, али као 
искључиво „хрватско културно наслеђе“! Овај 
инцидент је заташкан, а високо едуковани 
стручњаци из области проучавања споменика 
културе, окупили су се око изузетног 
Југословенског института за проучавање 
културног наслеђа. Они су, вођени амбициозним 
руководством (Милорад Панић - Суреп, Владо 
Мађарић и др.) били  у свему равни Бриселским, 
Ватиканским и Пољским центрима заштите 
споменика културе. Углед наше земље једнако 
успешно бранили су и у републичким центрима, 
а Београд  је у једном тренутку поседовао два 
моћна института: савезни и републички. Било је 
питање дана када ће се и где у Србији отворити 
још нека оваква установа.  

Будући да се зна да су у Паризу част наше 
земље „браниле“ копије фресака из Ибарске 
долине и са Косова, док је Ниш већ давно био 
знан у свету по богатој археологији, пресуђено је 
да се, због фресака и археологије, а нарочито због 
мозаика и криптоархеолошких  налаза, у Нишу и 
Краљеву (а касније и у Крагујевцу) отворе заводи 
који ће бити поверени талентованим 
ентузијастима са одређеним искуством. У Нишу је 
избор сарадника сачинио арх. Мома Митровић 
који је као студент и млади архитекта дуго 
сарађивао са краљевским неимаром Ђурђем 
Бошковићем, Александром Дероком, а нарочито 
Мирјаном Ћоровић-Љубинковић и њеним 
супругом Радивојем, као и са проф. арх. Баћом 
Вуловићем (са којим је још 1948. г изводио прве 
конзерваторске захвате на Немањиној катедралној 
цркви у Куршумлији).  

Знаменити дан када су руководиоци 
среских центара из Ниша, Лесковца и Зајечара 
потписали акт о оснивању Завода, био је 25. март 
1966. г. који се потписницима посрећио, јер од 
тада ова угледна установа са много успеха 
оправдава свој огромни „феуд“ разапет од Дунава 
до манастира Св. Прохор Пчињски и на коме 
успешно чува и проучава културно наслеђе нашег 
народа.  
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ARhiMedia група 
 

ДИГИТАЛНИ  МУЗЕЈ  У ТВРЂАВИ 
 
ARhiMedia група која ради у оквиру Лабораторије 
за рачунарску интелигенцију и информационе 
технологије (CIIT Lab) Електронског факултета у 
Нишу организовала је 20.5. 2015 семинар 
Архитектура и информационе технологије.  
Предавачи су били проф. др Владимир Мако и 
проф. Милан Вујовић са Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду,  
са предавањима  
▪ Естетика и архитектура у добу дигитализације  
▪ Архитектура као природни процес 
Ова предавања су објављена као електронске 
публикације Електронског факултета у Нишу. 
 
У сарадњи са Народним музејем у Нишу, 
АРхиМедиа група је у августу 2015. отворила 
Дигитални музеј у павиљону у Нишкој тврђави 
(Арсенал),  у коме је комплетна поставка 
заснована на дигиталним, рачунарски 
генерисаним  објектима и мултимедијалним 
пројекцијама на класичним и посебно 
конструисаним уређајима, развијеним као део  
истраживања у CIIT Lab у оквиру ширег пројекта 
на тему дигитализације националне културне и 
историјске баштине, чији је координатор 
Математички институт Српске академије наука 
и уметности у Београду. У припреми материјала 
за изложбу такође су учествовали Завод за 
заштиту споменика културе у Нишу  и 
Историјски архив Ниша. У техничку реализацију 
биле су, као волонтерска помоћ, укључене 
компаније Dragon group и Ideamarker из Ниша. 

Централни део поставке је временска линија са 
наведеним важним догађајима из историје Ниша, 
од доба неолита до 1918.г. Изложба је подељена у 
три основне целине, Антички Ниш, Ниш у турско 
доба, и Ниш – ратна престоница 1914-1915. На 
улазу у Дигитални музеј, постављени  су панели 
са којих се помоћу QR-кодова могу да преузму 
електронски водичи за споменике Ниша и објекте 
у Нишкој тврђави. Електронски водичи су 
развијени од стране студената редовних и 
докторских студија на смеру за Информационе 

 

 

 

 

технологије Електронског факултета у оквиру 
CIIT Lab као посебне Андроид апликације за 
паметне телефоне или таблет рачунаре.  Водич 
кроз Нишку тврђаву заснован је на GPS 
координатама и презентација мултимедијалних 
садржаја се активира  када се корисник нађе на 
одређеном растојању од објекта. 
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ГОДИШЊА НАГРАДА УАС за 2014.г. 
 
У простору Удружења архитеката Србије, 24. децембра 2015. године у Београду, одржана је свечана 
додела Годишње награде Удружења архитеката Србије за најуспешније архитектонско дело из свих 
области архитектуре реализовано у протеклој години, закључно са 31.12.2014. године. 
Награда Удружења архитеката Србије се додељује за: (1) најуспешније архитектонско дело из свих 
области архитектуре реализовано у протеклој години закључно са 31.12.2014, и (2) изведено дело наших 
архитеката које је реализовано у иностранству у конкуренцији за повељу Удружења архитеката Србије, 
у протеклој години, закључно са 31.12.2014. 
 
Жири је радио у саставу: 
• ван. проф. Александар Вуја, архитекта, председник Жирија 
и чланови: 
• Душан Миладиновић, архитекта, Нови Сад 
• проф. др Александар Кековић, архитекта, Ниш 
• др Милена Кордић, архитекта, Београд 
• Огњен Крашна, архитекта, Београд 
 
Жири је дана 18. децембра 2015. године већином гласова донео одлуку да се Наградом Удружења 
архитеката Србије за најуспешније дело из области архитектуре за 2014. годину награђује: 
 
Музеј угљарства – Регионални центар индустријског наслеђа – Сењски рудник 
Аутори: Михаило Тимотијевић, д.и.а, Мирослава Петровић Балубџић, д.и.а 
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Остали радови у категорији Најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре 
реализовано у 2014. г. су: 

- Комбинована дечија установа „Драган Лаковић“, блок 61, Нови Београд  
Аутори: АГМ архитекти Борислав Петровић, Иван Рашковић, Нада Јелић, Никола Стојковић, 
Лука Остојић. Коаутори у изради идејног решења: Александар Томић и Анђелка Мурић 

- Управна зграда у фабричком комплексу фирме ПИТУРА, Батајнички друм 10в, Земун, 
Београд 
Аутори фасаде и архитектуре објекта у другој фази изградње: др Радмила Симоновић, диа, 
Дијана Аџемовић Анђелковић, диа, Владимир Анђелковић, диа. Сарадници: Александар 
Богојевић, диа, Ранко Павловић, диа и Жељко Петровић, диа. Аутори ентеријера: др Радмила 
Симоновић, диа, Дијана Аџемовић Анђелковић, диа, Владимир Анђелковић, диа. Сарадници: 
Александар Богојевић, диа, Ранко Павловић, диа. Аутор архитектуре објекта у првој фази 
изградње: Милош Комленић, диа, Модул инвест доо Ваљево. 

- Стамбени објекат, Ниш, Цара Уроша број 8 
Аутори: Контра студио Ниш, Мирољуб Станковић, диа, Зоран Николић, диа,  
Марта Николић, диа 

- Стамбено-пословни објекат 3б, Блок 32, Нови Београд,  
Аутори Бранислав Митровић, диа, Марина Шибалић, диа, Синиша Таталовић, диа  
Сарадник Живорад Ђорић 

- Пројекат ентеријера стамбеног простора у стамбено пословном објекту, Нови Сад,  
Кеј жртава рације 4а. Аутор: др Дубравка Ђукановић, диа 
 
Изведено дело реализовано у иностранству:  

- Просторни план Републике Српске. Аутор: Проф. др арх. Борислав Стојков 
 

Једногласно је одлучено да се Повеља Удружења архитеката Србије за дело изведено у иностранству не 
додели за 2014. годину. 

 
http://www.arh.bg.ac.rs/ 
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ОДРЖИВА АРХИТЕКТУРА НА ЕКОКУЛТУ  2015. 
У оквиру овогодишње манифестације и изложбе ЕКОКУЛТ, која је отворена 19.октобра 2015.године, 
у Галерији Прогрес, Кнез Михајлова 27, а чија је тема ОДРЖИВОСТ, као централни део програма била 
је  одржана трибина  „Одржива архитектура“, 29. октобра. Одржива градња подразумева примену 
свих енергетски ефикасних система и коришћење обновљивих извора енергије, уз употребу енергетски 
ефикасних технологија, метода и материјала у пројектовању, реализацији и експлоатацији објеката, уз 
поштовање традиционалних приступа грађењу и коришћење природних, здравих, незагађујућих и 
рециклирајућих материјала. Учесници трибине били су: модератор мр Владимир Ловрић, арх, 
проф.др. Душан Игњатовић, арх, проф.др. Владимир Ајдачић, Јован Митровић, арх и Предраг 
Видовић, М.Сц. МЕ. 
 
У петак, 30. октобра у 13.00 била је одржана презентација  „Архитектура, пасивне куће, систем 
рекуперације ваздуха – презентација Zehnder Comfosystems“.  
Организатори, Удружење Екокулт+ и магазин за еко архитектуру и културу Еко кућа настоје да под 
окриљем манифестације ЕКОКУЛТ интегришу сегменте еко архитектуре, еко дизајна, еко уметности и 
еко живота, промовишу знања, развој и примену еколошког и одрживог приступа у архитектури, 
грађевинарству, уметничком стваралаштву, животу и размишљању уопште. Манифестација и изложба 
ЕКОКУЛТ традиционално се одржава трећу годину за редом, а ове године биће представљено више од 
100 аутора, архитеката, дизајнера, научника и уметника из Србије, региона и света. Кроз целу 
манифестацију, изложбу и пратеће програме, поред већ афирмисаних стваралаца, биће представљен и 
велики број младих архитеката, дизајнера и уметника. Изложба je биla отворена до 1. новембра 
2015.године. 
.................................................................................................................................................................................................... 
 
 НАГРАДА „РАНКО РАДОВИЋ“ 
Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС као оснивач, 
Архитектонски факултет у Београду, Факултет техничких наука у Новом Саду – Департман за 
архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС, Задужбина Илије 
Милосављевића Коларца, као суоснивачи, установили су од 2006. године Међународну Награду Ранко 
Радовић. 
Жири за доделу Награде Ранко Радовић, у категорији: Реализовано архитектонско дело донео је 
Одлуку да награду за реализовано архитектонско дело додели Јовану Митровићу, д.и.а., за  
Фискултурну салу Прве основне школе у Обреновцу, Србија, 2015. 
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Жири за доделу Награде Ранко Радовић, у категорији: Критичко теоријски текстови о архитектури, 
урбанизму и граду донео је Одлуку да награду за критичко теоријске текстове о архитектури, 
урбанизму и граду додели: проф. др Љиљани Благојевић, д.и.а. за монографију Итинерери: Модерна 
и Медитеран – Траговима архитеката Николе Добровића и Милана Злоковића, Службени гласник, 
Београд, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 2015. 
 

 
 
Жири за доделу Награде Ранко Радовић, у категорији: Телевизијске емисије, изложбе, 
мултимедијалне презентације је донео Одлуку да награду за телевизијске емисије, изложбе, 
мултимедијалне презентације додели проф. др Дарку Реби, д.и.а. за серијал емисија Живот по мери, 
Радио Телевизија Војводине, јануар – јун 2015. године. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  
 
ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ 50 ГОДИНА ОД СМРТИ ВЕЛИКОГ АРХИТЕКТЕ 
18. новембар 2015. – 9. јануар 2016. 
Аутор изложбе: Слободан Станојевић, архитекта 
Организатори: Фондација Le Corbusier и Музеј примењене уметности 
 

Музеј примењене уметности у сарадњи са Фондацијом Le Corbusier приредиo je ову изложбу као израз 
поштовања изузетном архитекти, уметнику и ствараоцу који је снажно обележио и трајно усмерио 
архитектуру XX века. Изложба се састоји од 50 фотографија архитектонских дела и 30 репродукција из 
сликарског опуса Корбизјеа.   
       

            http://www.arh.bg.ac.rs/ 
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РАЗГОВОРИ СРЕДОМ, 94. по реду, у оквиру БАЛКАНСКОГ АРХИТЕКТОНСКОГ БИЈЕНАЛА, 
одржани су 23. марта ове године у Београду, у библиотеци ЦЕП (Центар за планирање урбаног 
развоја). Предавач и модератор су били: др Татјана Мрђеновић, дипл.инж.арх. и Марко Стојановић, 
дипл.ист.ум. Уредник серијала „Разговори средом“ је Вук Ђуровић, дипл.инж.арх. Предавање се 
бодовало у ИКС са 5 бодова. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

              
 

„СВАКИМ КОРАКОМ БЛИЖЕ ТРАДИЦИЈИ“   –   уметнички графити у Књажевцу 
 
Удружење „Тимочки клуб“ у Књажевцу спровело је пројекат “Сваким кораком ближе традицији” у 
оквиру којег је овог лета осликано степениште ка Гургусовачкој кули, мотивима са двопређних чарапа. 
На овај начин се туристима, али и Књажевчанима, представила локална традиција и културно наслеђе 
овог краја. “Ово што видите је део тог пројекта. Хтели смо да материјалну баштину коју наш град 
поседује извучемо из музеја и мало приближимо широј публици и туристима који у задње време јако 
пуно посећују Књажевац”, каже Снежана Павковић, директорка Тимочког клуба. 
Туристе ће до степеница водити занимљиви путокази – осликане шахте на поплочаним површинама. 
“У наредном периоду нам предстоји да до ових степенице, које су мало сакривене од погледа, доведемо 
људе тако што ћемо до степеница офарбати одређени број шахти мотивима са чарапа. Направићемо и 
публикацију са објашњењима који мотив шта значи”, додаје Снежана Павковић. 
И на температурама преко 35 степени, професорке ликовне културе Ана Јовановић и Тањица 
Видојковић Копривица осликале су степенице и покушале да што верније пренесу мотиве са 
двопређних чарапа. “Радиле смо када је хладовина ујутру и увече после шест сати. Морам да кажем да 
је потребно осветлити ове степенице како би се и увече видело ово што смо осликале” каже Ана 
Јовановић. “Сваком уметнику је занимљиво да ради овако велике површине. Мотивација ми је била то 
што је ово мотив са двопређних чарапа и што је ово велики изазов”, истиче Тањица Видојковић 
Копривица, професор ликовне културе. Књажевац је једини град у Србији који има мотив из своје 
културне баштине осликан на овако великој површини.  
              

              (Дарко Божић, ТВ Инфо, Књажевац, www.muzejknjazevac.org.rs)  
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Негде почетком 2015. године жири Прицкерове награде за архитектуру одабрао је немачког 
архитекту Ото Фраја за лауреата те године, убрзо затим извршни директор ове престижне награде 
упутио се ка Вармброну, покрај Штутгарта, како би архитекти лично саопштио вест. Чувши да је он 
добитник, Ото Фрај је изјавио: „Толико сам срећан што сам добитник Прицкерове награде, захваљујем се и 
жирију и члановима породице Прицкер. Jа ништа нисам чинио како бих добио ову награду. Мој архитектонски 
нагон је био усмерен ка пројектовању нових типова објеката како бих помогао сиромашном становништу, 
нарочито онима погођенима природним катастрофама. И шта би могло бити боље за мене него добити овакву 
награду? Искористићу колико год ми је времена преостало да наставим да радим оно што већ увелико радим, а 
то је да помажем човечанству. Пред собом имате срећног човека.“ 

Било је предвиђено да Ото Фрај прими награду пар недеља пред свој 90. рођендан, на жалост 
преминуо је 9. марта у својој родној Немачкој. Додела награде била је посвећена његовом животу и 
његовим делима, био је то први пут да архитекта није присутан на додели Прицкерове награде. 

Ото Фрај рођен је 31. маја 1925. године у Сигмару, у Немачкој, а одрастао је у Берлину. “Frei” на 
немачком значи слободан, име му је дала мајка након похађања семинара о слободи. Отац му је био 
вајар и код њега је радио током школских распуста. Хоби су му били мали авиони, конструисао их је и 
пуштао у лет, што је у њему побудило интересовање за танкозидне мембране и лаке конструкције и 
како одговорити изазовима аеродинамике. Као свршени средњошколац покушава да се упише на 
студије архитектуре, међутим бива одбијен и мобилисан 1943. када почиње његова обука за пилота. 
Априла 1945. бива заробљен и послат у заробљенички камп у близини Шартра, у Француској, где је 
радио као архитекта и где је научио како саградити што више раличитих типова структура са што 
мање материјала. Након рата, 1948. године, Ото Фрај се враћа у Берлин и уписује студије архитектуре 
на Техничком Универзитету у Берлину. Током 1950. године, помоћу стипендије, путује по Америци где 
се сусреће са радом Френка Лојда Рајта, Ерика Менделсона, Мис ван дер Роја, као и многих других. У 
том периоду упоредо похађа студије социологије и студије урбаног развоја на Универзитету у 
Вирџинији. Постаје доктор наука у области грађевинског инжењерства на ТУ у Берлину 1954. Његова 
дисертација „Висеће кровне конструкције, форма и структура“ („Das Hangende Dach, Gestalt und 
Struktur“) публикована је на немачком, пољском, шпанском и руском језику.  

Ото Фрај је био пионир у коришћењу модерних, лаких, шаторастих конструкција. Био је 
привржен њима делом због њихове економичности, а делом због њихових еколошких вредности. Још 
педесетих година, правио је комплексне моделе како би тестирао и усавршио тензоструктуре. Током 
целе своје каријере Ото је увек израђивао физичке моделе ради одређивања оптималног облика форме 
и испитивања понашања. Инжењери у његовом бироу били су једни од зачетника коришћења 
рачунара у структуралној анализи, при чему су основни улазни подаци за све прорачуне Отових 
пројеката добијани на основу физичких модела. 

Драгана Димитријевић, арх. 

ФРАЈ ОТО –  
НАГРАДА „ПРИЦКЕР“ 
ЗА 2015. ГОДИНУ  
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Институт за развој лаких конструкција је 
први од неколико институција, које ће основати 
1958. године, посвећене лаким структурама. 
Током наредних пет година периодично предаје 
као гостујући професор на више престижних 
универзитета у Америци (МИТ, Јеил, Харвард, 
Баркли, Вашингтон). Оснивање истраживачке 
групе за биологију и градњу на ТУ у Берлину 
1961. године означавло је почетак кооперативног 
рада између архитеката, инжењера и биолога. 
Заједничка употреба знања о шаторастим 
структурама, танкозидним љускама и другим 
лаким стуктурама довела је до бољег разумевања 
биоструктура и форми. Ото Фрај 1964. године 
постаје директор новоотвореног Института за 
лаке констукције при Унивезитету у Штутгарту 
(Institut für Leichte Flächentragwerke or IL) и бива 
изабран да представља националну послератну 
индустријску и инжењерску експертизу и 
иновационе технологије Немачке на Expo 67 
изложби у Монтреалу. Немачки павиљон био је 
рани пример пасивне соларне градње, у већој 
размери, и доноси Отоу интернационално 
признање као архитекти и инжењеру. 

Након тога 1972. године, са својим тимом 
реализује пројекат од националног значаја, 
главни спортски стадион у оломпијском парку у 
Минхену. Пројекат се састојао од велике 
мембране која је покривала трибине стадиона, 
тензоструктуре арене, текстилног крова над 
олимпијским базеном и хиперболичке мембране 
која је повезивала објекте и штитила посетиоце од 
кише и сунца.  

Током година, Отов истраживачки тим 
поред архитеката и инжењера чинили су и 
философи, историчари, енвироменталисти, 
морфолози, палентолози, резултате својих 
истраживања остављао је доступним и другим 
архитектама и веровао је у, и фаворизовао, 
интердициплинарност. Неки од примера тимског 
рада су гимнастичка сала Универзитета краља 
Абдулазиза у Саудиској Арабији где је сарађивао 
са Ролфом Гутбродом и Тедом Хаполдом, као и 
сарадња са Шигеру Баном на Јапанском павиљону 
за 2000 Hannover Expo. 

 Током живота је интензивно писао и 
публиковао радове, од 1964. до 1991. године био је 
редовни професор на Универзитету у Штутгарту, 
где је и 1991. добио титулу професор емеритус.  

Добио је многе награде и признања како 
на националном тако и на интернационалном 
нивоу. Неке од њих су награда Томаса Џеферсона 
и медаља у архитектури од стране Универзитета у 
Вирџинији 1974; Ага Кан награда Саудиске 
Арабије за архитектуру 1980; Велика награда и 
златна медаља Удружења немачких архитеката 

Немачки павиљон, Expo 67, 1967., Монтреал, Канада

Олимпијски парк, 1972., Минхен, Немачка 

Дипломатски клуб, 1980., Рихад, Саудијска Арабија

Јапански павиљон, 2000 Hannover Expo, 2000., Хановер, 
Немачка 
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1982; Проглашен је почасним чланом Краљевског 
института британских архитеката, као и 
почасним чланом Института грађевинских 
инжењера у Лондону; 2005 године добија 
Краљевску златну медаљу РИБЕ; Јапанско 
удружење уметника награђује га 2006. 

На додели награде Прицкер 2015. године 
други су говорили у његову част… 

Лорд Петер Палумбо, председавајући у 
жирију Прицкерове награде за архитектуру: 
„Време не чека никога, титан модерне архитектуре 
умро је тако близу свог 90. рођендана, неколико недеља 
пре уручења награде. Његов губитак осетиће се где год 
се буде примењивала уметност архитектуре у 
читавом свету, јер он је био грађанин читавог света; 
док ће његов утицај наставити да ствара моментум 
од стране оних који су га свесни, и једнако, од стране 
оних који то нису“ 

Шигеру Бан: 
„Луис Кан би питао циглу шта жели да постане и она 
би му одговорила да жели бити лук. Мислим да је Ото 
Фрај био архитекта који је упорно питао ваздух шта 
жели да постане. Упорно је размишљао о томе како да 
обухвати ваздух и простор са што мање материјала и 
снаге.“ 

Заха Хадид: 
„Флуидност Отовог рада је полетна колико и 
исконски инвентивна – убедљив манифест логике и 
јединства природе, демонстријући како пројектовање 
у архитектури и инжењерство могу да опонашају 
природну морфогенезу. Како наш сопствени 
истраживачки рад еволуира, тако ми учимо да 
поштујемо његов пионирски рад. Он ће наставити да 
утиче на генерације архитеката и инжењера које тек 
долазе.“  
 Норман Фостер: 
„Фрај Ото нам је показао да архитектура не мора 
бити оптерећена тежином сопствених традиција, већ 
уместо тога може бити слободна у изражавању себе 
кроз једноставне али иновативне скулптуралне форме 
– његова архитектура била је инспирисана лакоћом. 
Осећај лакоће, и архитектуре која није у стегама 
конвенција, преносио се и на Отов однос у раду. 
Уместо рада у изолацији, он је константно пропагирао 
слободнији начин рада архитекте – било као професор, 
делећи своје идеје и мисли са генерацијама студената, 
било у пракси, кроз цењење удружених пројеката или 
само кроз пружање сарадње својим истраживачким 
радом другим архитектама и инжењерима.  За мене, 
он је ојачао став да је архитектура фундаментално 
колаборативна дисциплина.“ 
 
 
Извор: http://www.pritzkerprize.com/ 

Институт за лаке конструкције, 1967., Универзитет у 
Штутгату, Немачка

Кишобрани за концертну турнеју Пинк Флојда по 
Америци, 1977.
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Драгана Димитријевић, арх. 

НАМБА ПАРКОВИ 

Програм: комерцијални комплекс 

Локација: Осака, Јапан 

Извођач: The Jerde Partnership 

Изграђена површина: 243,800 m2 

Главне архитекте: Obayashi Corporation 

Пејзажне архитекте: EDAW, Inc. 

Пројектанти водених фронтова: WET Design 

Пројектанти животних станишта: Selbert Perkins 

Design Collaborative, Inc. 

Пројектанти осветљења: Joe Kaplan Architectural 

Lighting 

Када је Осака бејзбол стадион затворио своја 
врата, отворила су се врата променама и стварању новог 
комерцијалног блока у непосредној близини Намба 
железничке станице. Обзиром на локацију, од стране 
инвеститора (Nankai Electric Railway Co., Ltd.), тражено је 
од пројектантске фирме Јерде да креира нову капију 
града која ће редефинисати идентитет Осаке. Као 
последица настали су Намба паркови, као природна 
интервенција на високу густину насељености и затечено 
стање.  

Урбана вегетација је од суштинског значаја за 
људско здравље и сигурност, пружајући просторе где 
људи и природа могу да коегзистирају. Објекти са 
вегетативним омотачем у Јапану су прво промовисани са 
применом закона о кровној вегетацији од стране владе 
Токија у 2001. години. Овај закон је успостављен са 
примарним циљем ублажавања појаве топлотних острва 
у Токију и првобитно је препоручивао било коју врсту 
кровне вегетације. Намба паркови имају једну од 
највећих кровних башта у Јапану, састоје се од 
тридесетједноспратне пословне куле и комерцијалног 
комплекса на 10 нивоа смештених у централном 
дистрикту Осаке. Овај комерцијални комплекс има 
кровну башту од 11500 м2 при чему је 5300 м2 под 
вегетацијом. Кровна башта се простире дуж терасасте 
кровне површине од другог до десетог спрата, северне 
оријентације, са просечним нагибом од 16,3%.  
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У процесу пројектовања узет је у обзир 
регионални екосистем. Разнолике водене 
површине и комбинације разноврсног растиња 
уклапане су како би подржале мрежу птичјих 
станишта и животне средине инсеката. 

Поред обезбеђивања веома видљиве 
зелене компоненте у граду где је природа реткост, 
парк се у свом паду повезује са улицама, 
позивајући пролазнике да уживају у сенци 
крошњи дрвећа, стенама, травњацима, потоцима, 
водопадима, вештачким језерима и отвореним 
терасама. Испод парка, кањон усеца пут ка 
просторима различитог садржаја, од малих 
специјализованих радњи до ресторана и простора 
са садржајима за забаву и релаксацију. Намба 
паркови стварају ново искуство Осаке, које слави 
интеракцију природе, људи, културе и 
рекреације. 

И ма колико је било комплексно 
пројектовати овакав један комплекс, који својом 
природом одскаче од стереотипа када помислимо 
на комерцијални простор неког града, 
специфичан начин одржавања и константно 
улагање у проучавање утицаја Намба паркова на 
популацију и околину од стране инвеститора, 
додатно издваја овај пројекат. 

Методе менаџмента кровне баште могу се 
окарактерисати као „отворене“ и без 
агрохемијских утицаја. Одржавање већине 
зелених кровова обавља се ван радног времена 
објекта, односно када објекат није у употреби од 
стране својих корисника. Насупрот томе, 
одржавање отвореног типа омогућава 
комуникацију између посетилаца парка и 
локалне заједнице. У току радног времена, 10 
ексклузивних башти се одржава како би 
посетиоци могли да постављају питања и стекну 
нова, корисна знања у вези вегетације. Такође се и 
одржавају часови баштованства за локално 
становништво. Показало се да овакав приступ 
подиже свест људи о природи и кровним баштама 
при чему се уједно повећава и њихова фреквенца 
посете комерцијалном делу. Некоришћење 
хемијских препарата није уобичајена пракса, али 
се у овом случају сматрала као неопходна како би 

се сачувао екосистем и безбедност посетилаца. 
Негативна последица оваквог приступа је што 
може доћи до повећаног броја непожељних 
инсеката, али је и тај проблем могуће решити 
природним путем. Овакави начини одржавања 
чине цео комплекс „здравијим“ и додају на 
његовој еколошкој али и економској вредности. 

Евалуације топлотних оптерећења, биота, 
као и количине апсорпције CO2 од стране дрвећа 
Намба парка, изведене су у више научних студија. 

Подаци ових студија потврдили су да велике 
површине под вегетацијом ублажавају високе 
температуре у граду и пружају комфорно 
окружење за посетиоце кровних башти. Такође се 
шири и побољшава урбани екосистем, пружајући 
станишта за многе врсте птица и инсеката. Даље, 
доприноси се смањењу утицаја глобалног 
загревања апсорпцијом CO2. Ове научне студије 
биће настављене, при чему ће бити омогућен 
јавни увид истих, како би се даље промовисао 
развој високо квалитетних објеката са 
вегетативним омотачем. 

Слике преузете са званичног сајта архитектонске
куће The Jerde Partnership
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Миленија Марушић и проф. Дарко 
Марушић, архитекти 

 

АРХИТЕКТУРА  ЈЕ  ЧИНИЛАЦ  
И  РЕПРЕЗЕНТ  

НАЦИОНАЛНЕ  КУЛТУРЕ  
 
 Наши дугогодишњи сарадници и, можемо 
рећи, пријатељи Друштва архитеката Ниша, 
архитекти Миленија Марушић и проф. Дарко 
Марушић, радо су се одазвали позиву за разговор, 
као што већ годинама радо долазе у Ниш, на наше 
Дане архитектуре. Непосредан повод је, поред 
прошлогодишњег Тријенала архитектуре, вест да 
је београдски Завод за заштиту споменика 
културе предложио да се насеље „Церак 
Виногради“, чији су аутори наши саговорници 
(са Недељком Боровницом), прогласи за културно 
добро – просторну културно-историјску целину. 
Влада Србије треба да ове године донесе коначну 
одлуку о проглашењу. У уводу за овај разговор, 
цитираћемо текст из „Политике“ од 6 и 7 јануара 
2016.г.-образложење Завода за заштиту споменика 
културе Београда: 
 
 „Насеље Церак Виногради је први 
савремени стамбени комплекс у Београду који је у 
процедури за проглашење за културно добро. 
Основна вредност насеља Церак Виногради је 
свеукупна интеграција природног окружења, 
физичке структуре и живота у њему, што је у 
методолошком смислу представљало новину у 
домаћој градитељској пракси седамдесетих година 
20. века. Планирани елементи суседства, пешачке 
улице, усмеравање становника ка заједничким 
просторима (парк, јавни објекти, јавни простори) 
реализовани су у овом насељу на начин 
јединствен у нашој средини. Насеље одликује 
ауторска архитектура и може се упоредити са 
другим историјским целинама у Београду попут 
Косанчићевог венца и Котеж Неимара по 
амбијенталном карактеру што представља основ 
за његову заштиту“ 
 
„Архитект“: Поштоване колеге, да почнемо од 
непосредног повода за овај разговор. Имате ли 
нешто да додате овом образложењу предлагача?  
  
Миленија Марушић:   У ситуацији кад се ваше 
дело и његов амбијентални карактер упоређује са 
познатом историјском целином какав је амбијент 
Косанчићевог венца у Београду, ту нема шта 
посебно да се дода. Дати свој лични допринос 
вредностима једног комплексног архитектонско- 
урбанистичког остварења, да се издигне до чина 

 
 

 
 
проглашења за културно добро Републике 
Србије, чини нас, изнад свега, поносним 
посленицима наше струке.  
 
Дарко Марушић:  Већ и саму иницијативу Завода 
за заштиту споменика културе Београда и 
образложење предлога, доживљавамо као 
изузетно признање архитектури и архитектима.  
Архитектура  ј е  чинилац  и  репре з ент  
националне  културе  
    
„Архитект“: За овај пројект сте добили и друге 
награде – Октобарску награду Београда 1981. и 
2012. и Велику награду Савеза архитеката Србије 
за животно дело 1993. Како сада, после толико 
времена, гледате на тај подухват? 
 
М. Марушић:  Употребили сте праву реч – 
ПОДУХВАТ. За Церак се може рећи да није само 
пројекат. По начину како је организован од 
стране инвеститора (специфичан Модел 
изградње), по обиму (комплетна „обрада“ 92,6 ha), 
и по сложености свих активности у којима смо као 
пројектанти учествовали, он је у правом смислу те 
речи  п о д у х в а т . 

То је подухват који је обележио наш 
професионални живот и који је формирао наш 
пројектантско-градитељски КРЕДО који гласи - да 
нема границе и поделе између архитектуре и 
урбанизма; да нема границе између спољњег и 
унутрашњег простора; да је контекст битан 
одређујући чинилац; да се у стварању једног 
објекта учествује почев од идејне скице, преко 
пројекта, преко грађења до кључа у руке, па и 
после, у животу објекта.  
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Данас, 40 година након расписа конкурса 
за урбанистичко- архитектонско решење насеља, 
сматрамо да је овај наш „к р е д о“, Насеље кроз 
живот проверило и потврдило. И у свему што смо 
радили после Церака, нисмо одступили од овог 
свог става. 

Што се награда тиче, било их је за Насеље 
више – додељиване су у периоду дугом 35 година, 
од 1981. до 2012. Поред награда које сте навели - 
две награде Града Београда (Октобарске и 
Априлске), Велике награде Савеза архитеката 
Србије, затим награде Удружења архитеката 
Србије и Салона архитектуре, увек истичем две, у 
градитељској пракси неуобичајене, а за нас 
посебне. То су:  (1) Захвалница Инвеститора - 
Грађевинске управе ССНО и  (2) Повеља месне 
заједнице „Виногради“ за унапређење живота 
насеља (добијена 6 година након првих усељених 
објеката)  

  
Д. Марушић:  У нашем пројектном опусу 
Пројекат - Подухват „Церак“ заузима значајну, 
може се рећи, стартну позицију. У пројекту су у 
конкурсној идејно-концептуалној, урбанистичко-
архитектонској фази рађеној у ИАУС-у и ГП 
„Напред“ крајем седамдесетих година претходног 
века, заснована, дефинисана и примењена 
програмска начела, пројектни принципи и 
методологија пројектовања. Начела и принципи 
су потом примењивани у свим пројектима који су 
уследили.  

То су: (1) Начело јединства простора (без 
граница између урбанизма и архитектуре, (2) 
Начело еволуције идеја (постмодерни принцип), 
(3) Начело контекстуалности (дијалог са местом у 
времену), (4) Начело амбијентализације 
(обликовање празнине...собе у стану, хола, улице, 
трга...) и (5) Начело професиналне етике. 

Надамо се да и данас становници и 
посетиоци насеља Церак Виногради, насеље 
доживљавају као г р а д и ћ  н а  б р д у ,  на 
падини нагнутој над приобаљем Саве што је и тих 
седамдесетих била кључна намера, односно идеја 
пројекта. 
 
„Архитект“: Из поменутог чланка у „Политици“ 
видимо да је тај посао подразумевао не само рад 
на пројектовању, већ и ваше стално присуство и 
надзор током градње. То је било време потпуног 
предавања конкретном послу, са свим тешкоћама 
и задовољствима. Има ли тога данас?  
  
М. Марушић: Све што смо радили, радили смо уз 
основно уверење да се архитекта потписује испод 
реализованог објекта, а да је потпис испод 
пројекта „успутна станица“. Наш став је да процес 

пројектовања и грађења представља пун круг, 
који треба прећи ангажујући се у сваком његовом 
сегменту у пуној мери и „без остатка“. 

Поред идејног решења, сами радимо 
главне и извођачке пројекте објеката и партера, 
ентеријер, синхронизујемо све ко-пројектанте 
насеља и кућа, обављамо пројектантски надзор на 
градилишту - са или без аранжмана, учествујемо и 
у изради радионичке документације извођача. 

Пројектовање и грађење насеља Церак 
Виногради било је специфично, имајући у виду 
чињеницу да су се пројекти радили на лицу 
места, у монтажним баракама на самом 
градилишту (9,5 година). Целодневно присуство 
на градилишту насеља Церак било је изузетно 
важно, могло би се рећи да смо и учесници и у 
његовом грађењу и настајању. Иначе, на 
градилишта осталих наших објеката одлазили смо 
редовно, често и свакодневно. 

Како смо радили далеких седамдесетих, 
тако радимо и данас, кад се реализовао последњи 
наш објекат – вртић „Плава птица“ (2011.). 

Дакле,  везујући се за ваше питање 
смештено у прошло време, цитирам: „потпуног 
предавања конкретном послу, са свим тешкоћама и 
задовољствима“, може се констатовати, што се нас 
тиче, да се то догађа у сваком времену – прошлом, 
садашњем и оном које долази. 

 

 
 

Насеље „Церак Виногради“, детаљ екстеријера 
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„Архитект“: Код пројектовања и изградње насеља 
„Церак Виногради“ примењен је монтажни 
систем ИМС, популарно назван „Жежељев 
систем“, који је тих година био врло присутан у 
станоградњи Југославије. У овом случају ви сте 
један крути конструктивни систем оплеменили 
секундарним елементима – косим крововима, 
мансардама, фасадном опеком...који је ваш 
коментар?  
 
М. Марушић: Пре свега, не бих се сложила да је 
монтажни систем ИМС - „Жежељ“  крут систем. 
То је по нашем мишљењу, и по великом искуству 
у примени овог система, изузетно флексибилан 
пројектантски систем. Наравно, уколико се вешто 
употреби. Тачкаста носећа конструкција (стубови) 
и логично периферно постављени сеизмички 
зидови омогућавају флексибилну организацију 
унутрашњег простора прилагођену потребама 
корисника. На Цераку је то резултирало, не само 
могућношћу варирања организације простора, 
како у великим, тако и у малим становима, већ и 
флексибилној организацији склопова станова у 
оквиру степенишне ламеле. При том су те 
интервенције могуће без већих грађевинских 
захвата. Посебно истичемо могућност доградње и 
унапређење овог конструктивног система које смо 
остварили на Цераку. У односу на стандардне 
елементе  - равне таванице, стандардне распоне, 
мале конзоле, реализоване су и косе кровне 
таванице, конзоле већих димензија и различит 
третман фасадног платна које може бити и 
префабриковано и класично.   
 
„Архитект“: Да још мало останемо код питања 
које се односи на индустријску градњу, тзв. 
префабрикацију. Да ли је она неправедно 
потиснута новим „трендовима“ у архитектури, 
или, једноставно, нема више ни потребе ни 
средстава за масовну стамбену изградњу? 
 
М. Марушић: Покрећете веома занимљиву тему. 
Индустријска градња, градња префабрикованим 
елементима, одвијала се не само захваљујући 
масовној стамбеној градњи већ и чињеници да су 
код нас постојале добро организоване фабрике – 
предузећа, која су производила серије 
префабрикованих елемената. Нажалост, као и 
велика већина свих предузећа у земљи и она  су 
угашена. 

Да је остала фабрика монтажних 
елемената „Напред“, у систему „Жежељ“, која је 
била опремљена квалитетним металним 
калупима за производњу конструктивних 
елемената, могла би данас да их понуди по 
систему „бирај шта ти треба“. Инструктор за 
монтажу би се подразумевао. Анализе би 

показале, да ли је исплативије користити 
асортиман готових елемената или увек градити од 
почетка и на класичан начин. 

Мишљења сам да би, нпр. тачкасти 
конструктивни систем, који омогућава различиту 
организацију простора и у малом стану, био 
„лековит“ за данашњу, на жалост, масовну 
производњу станова тесних и подстандардних 
простора стана омеђених непомерљивим 
масивним зидовима.   
 
Д. Марушић:  Кад је у питању индустријска 
градња, мишљења сам да разлози „осеке“ нису у 
домену струке. Колико је мени познато, не 
памтим период када је струка имала овлашћења 
да условљава конструктивни систем у пројекту и 
технологију градње. У ствари, сматрам логичним 
да је то у надлежности инвеститора, односно, да 
представља део Пројектног задатка инвеститора. 
Слажем се са вашом констатацијом да данас нема 
више потребе ни средстава за масовну стамбену 
изградњу. 

Београд је по том питању 80-тих направио 
заокрет у планирању. Одустало се од даље 
изградње насеља „око града“, одлучено је да се 
гради „у граду“, у виду интерполација, уз 
коришћење постојећих инфраструктурних 
капацитета. 

 

 
 

        Насеље „Церак Виногради“, ситуација 
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Архитект“: Велике грађевинске фирме и велики 
пројектни бирои угашени су....како сте ви 
пребродили ову „архитектонску транзицију“, да 
ли сте у новим условима имали могућности да 
радите и пројектујете на задовољавајући начин? 
 
М. Марушић:  Све своје пројекте радили смо у 
Институту за архитектуру и урбанизам Србије  
(ИАУС-у) – од првих учешћа на архитектонско - 
урбанистичким конкурсима до данас. Имали смо 
срећу, да је те далеке 1965. године, када смо дошли 
у ИАУС, на његовом челу био архитекта Милорад 
Мацура. Поред тога што је био аутор тада већ 
култних објеката, био је визионар у правом 
смислу те речи, веома образован, и пре свега 
ангажован да помогне младом институтском 
кадру и усмери га према областима струке у 
којима би могао највише да дâ.   

Нас двоје из унутрашњости, Дарко из 
Ниша, ја из Ваљева, без стана, оптерећени 
студентским кредитима коришћеним за 
школовање, запослили смо се у ИАУС-у који се 
тек формирао као самостална установа и у коме 
су тада биле најмање плате у граду. Иако смо 
имали понуде да радимо у фирмама са већом 
платом и обезбеђеним станом, послушали смо 
савет директора Мацуре, цитирам „...можете да 
одете другде, али нигде нећете имати такав 
и н т е л е к т у а л н и  к о м ф о р  и 
разумевање за оно што радите као што имате 
овде...“ Остали смо, трудећи се да ту атмосферу и 
тај „интелектуални комфор“ и сами надграђујемо 
и преносимо је данас  и на млађе.  
 
„Архитект“: Које ваше касније објекте, међу 
којима има доста награђених, посебно издвајате? 
Неке од њих смо видели и на изложби поводом 
јубилеја ИАУС-а – куће у којој радите, а која је 
била постављена у нашој Галерији? 
 
М. Марушић:   Као одговор цитираћу нашег 
дугогодишњег инвеститора, пуковника арх, 
Мишу Мијовића, кога сам убеђивала да одобри 
обраду и материјал за баштенске подзиде у 
насељу „Цвећара“, образлажући да су нам то 
омиљени објекти. Он је рекао, цитирам „...Вама је 
сваки Ваш објекат најомиљенији...“ Иако никад 
нисам пристајала на „истину“ да је инвеститор 
увек у праву, овог пута био је у праву. 

Данас ипак издвајам један наш објекат, 
али нажалост из разлога што га од пре 3 месеца 
више нема. Бензинска станица у насељу Миријево 
у Београду, отворена 2002., срушена је сурово и 
без питања. Срушена је у име типизиране 
корпоративне архитектуре бензинских станица 
новог власника, а свакако уз сагласност 
надлежних. Чињеница да смо случајно сазнали да  

 
 

Бензинска станица у насељу Миријево, Београд 
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је срушена, говори о позицији архитектонске 
струке, награђених ауторских дела и архитеката 
уопште.  

Бензинска станица јесте мала тема, али, по 
мом мишљењу, нема малих и великих тема, мале 
и велике архитектуре, дељење је само на добру и 
лошу. Ако би се мерила „мала“ и „велика“ 
архитектура, превагнуо би тас са „малом“. Мала 
кућа је као сликарска минијатура. Гледа се лупом. 
Мали промашај на малом чини се великом 
грешком и не да се исправити никаквим јачим 
макро потезом. Мала кућа се осећа –  велика се 
пројектује. Тако је рађена и „мала“ бензинска 
станица које више нема – сваки шраф на лименом 
крилу, посебно смишљана светиљка, облина и 
растер на пулту кафеа, а све то „прављено“ 
заједно са мајсторима у напуштеним халама 
бивших браварских предузећа. 
 
Д. Марушић: Објекат банке у Новом Саду 
наводимо из једног посебног разлога. Објекат 
банке је, наиме,  од завршетка изградње 2008. 
године и са низом награда, доживео неколико 
власничких трансформација. Данас је нејасан 
његов статус, па је актуелно питање бриге о 
објекту, односно питање одржавања објекта. 
 

 
 

          Обданиште „Плава птица“ у Београду 
 

 
 

                 „Металс“ банка у Новом Саду 

На тему заштите вредности реализованих 
објеката, желимо да се забележи јединствена, 
колико нам је познато, незабележена реакција – 
забринутост грађана за судбину једног објекта. 
Близу стотину грађана Новог Сада, архитеката, 
студената архитектуре и других професија 
упутило је протестну петицију Заводу за заштиту 
споменика културе Новог Сада и предлог да стави 
под заштиту објекат Банке. Завод је прихватио 
предлог и Банка је као споменик културе 
стављена под (претходну) заштиту.  
 
„Архитект“: Ви годинама радите у тандему, 
успешно. Иако је креација индивидуални чин, 
тимови у архитектури су чести. Како то код вас 
функционише? Који је ваш „кредо“ у раду? 
 
Д. Марушић:  Ако би наш пример 
интерпретирали у духу познате  крилатице 
„архитектура је окамењена музика“, у нашем 
случају архитектура би била композиција која 
настаје и изводи се у четири руке. У нашој 
професији форма тимског рада веома је честа, а 
разлог за то можемо идентификовати у две сфере 
архитектуре.  
 

Прва је официјелна. Она говори о 
архитектури као о сложеном и комплексном 
феномену културе једне средине и друштва које је 
за њу вишеструко заинтересовано.  

 

Друга сфера је сфера субјективног, 
ауторског, интимистичког. У концептуалној фази 
настајања архитектонског дела, веома је важна 
могућност дијалога о основним полазним идејама. 
Нисте сами пред огледалом или наспрам једног 
празног папира. Дијалог представља једну врсту 
симулације одбране идеја пројекта. У нашем 
случају најчешће је у питању комплементарност 
идеја и циљева који пројекат чине проверенијим и 
целовитијим.  
 
М. Марушић:   Да смо двоје види се на скоро свим 
нашим објектима. Увек је присутна двојна форма. 
Настала је спонтано, постали смо је свесни тек 
касније. Та двојност присутна је на двојној 
породичној кући на Дедињу, на којој лева и десна 
страна ипак нису исте; у стамбеној згради на 
Булевару краља Александра -  два симетрична 
дела су различито обрађена; на кући у Новом 
Саду – од две исте кулице једна „скреће“ укосо и 
другачије се „одева“; Металс банка такође има два 
крила – једно је стаменије и чвршће, а друго 
лежерније, нежније, повијено и благо заталасано; 
на Цераку улицу чине два низа објеката – нижи и 
виши. Могло би се рећи да архитектура, каквом се 
ми бавимо, није професија, она је начин живота. 
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„Архитект“: Реците нам нешто о вашим утисцима 
са прошлогодишњег Тријенала архитектуре 
Ниша. Да ли се придружујете општем утиску да 
су изложени радови били и бројни и квалитетни? 
 
Д. Марушић:  Придружујем се, како наводите, 
цитирам „општем утиску да су изложени радови на 
прошлогодишњем Тријеналу архитектуре Ниша били 
бројни и квалитетни“. 
 

(нешто више о шестом Тријеналу архитектуре дато је у 
уводном тексту проф. Д.Марушића у овом броју 
часописа – прим.уред.). 
 

„Архитект“: Ово питање је упућено само колеги 
Дарку: Ви сте у Нишу завршили гимназију, па  се 
вероватно радо сећате тих година младости, 
другова, професора и тадашњег Ниша? 
 
Д. Марушић: Како доживљавам ово питање? С 
једне стране сам искрено захвалан на овом 
питању, желео сам га. С друге стране, осећам 
одређену нелагодност, да не кажем незахвалност, 
како то иначе бива када сте у ситуацији да 
говорите о себи, лично, о доживљеном и ономе 
што данас доживљавате. 

Када сам негде (и некад) прочитао да је за 
Американце историја тек само вода реке која је 
протекла испод моста на коме стојите, ја сам тада, 
верујем, стајао на мосту над Нишавом, мостом 
који Вас преводи из савременог Ниша у древни 
свет нишке Тврђаве. Ако би овај одговор на 
питање уредника требало, на пример, насловити 
– наслов и поднаслов би гласио:  
Ниш мој град, с п о з н а ј а  г р а д а  
к р о з  в р е м е  и  с е ћ а њ а  
Хтели ми или не, када је у питању  ова тема, 
биографска црта је неизбежна. Свој животни пут 
до факултета нисам бирао, на њега нисам могао 
да утичем. Отац је непосредно по завршетку 
Другог светског рата, са службом, из Омиша, мог 
родног места, дошао прво у Ваљево, где сам 
пошао у школу и завршио први разред. 

У Нишу сам се школовао од другог 
разреда основне школе до завршетка Гимназије. 
Потом следе студије архитектуре у Београду у 
коме остајем и у коме данас, последњег дана 
марта месеца 2016. исписујем ове редове сећања. 

Реке и градски мостови ме прате на целом 
животном путу. Осим Нишаве и моста пред 
нишком Тврђавом, што је назначено у уводном 
делу овог  сегмента текста, реке и мостове сам 
затекао у још три града. Један је родни град 
Омиш, река је Цетина, мост се налази и у 
непосредној близини ушћа реке у море. Други је 
на Колубари у Ваљеву. Трећи је мост на Ади на 
реци Сави у Београду. У сва четири случаја 
становао сам, а и данас станујем на удаљености од 

неколико стотина метара од мостова, тих 
архитектонско-грађевинских симбола и 
просторних оријентира градова.  

Стојећи на нишком мосту с почетка приче, 
загледан у проток воде реке, преда мном као да 
протиче време града са догађајима које памтим. 
Кроз та фрагментарна сећања спознајем град и 
секвенце живота у граду.   
-  Д в е  к у ћ е  у  к о ј и м а  с а м  
ж и в е о  у Нишу. Прва је у Мачванској улици. 
Нишава је исходиште те улице.  
Т р а д и ц и ј а  -  типичан пресек једноспратне 
вишепородичне куће: подрум, две стамбене етаже 
- приземље и први спрат, таван под косим кровом 
(станари су ми рекли да је зграда стављена под 
заштиту - ?) 
Друга кућа је на углу улица Победе (назив улице 
из 50-тих) и Душанове. Са суседним објектом кућа 
оформљује леп мали сквер. 
М о д е р н а – вишеспратни, вишепородични 
објекат, фасада без орнамената, раван кров – 
симбол Модерне. (нас седам-осам из гимназије 
смо тих 50-их седели на том равном крову и 
цртали склоп једнопородичних кућа са косим, 
четвороводним крововима, спремајући се за 
пријемни испит на Архитектонском факултету у 
Београду. Са овог крова поглед сеже до 
физиономичних врхова Старе планине код 
Нишке Бање. 

Не могу а да на ову тему не наведем један 
куриозитет из текућег времена. Са прозора стана 
на осмом спрату зграде у блоку 45 на Новом 
Београду, на левој обали Саве, поглед сеже преко 
крошњи дрвећа на Ади до контура насеља Церак 
Виногради на десној обали Саве – преко пута. 
-  Н и ш а в а , за мене - река над рекама. Дечији 
несташлуци и пецање из времена кад је река била 
„слободна“, омеђена раскошним крошњама врба; 
касније „укроћена“ каменим подзидима и 
шеталиштем. 
-  О т в а р а њ е  Т в р ђ а в е - од посебног 
значаја за град је догађај с почетка 50-их када је за 
грађанство отворена нишка Тврђава, тај до тада 
„забрањени град“ у војној надлежности. 

Град је добио нову димензију, његов 
простор се данас не завршава зидовима уз 
Нишаву већ се знатно увећао. У новом простору 
града догађају се нови програми културе 
републичког и светског нивоа. 

-  Р о б н а  к у ћ а  и самопослуга, 
како су нам рекли, биле су прве на Балкану. 
Занимљиво је било пратити трансформацију 
објекта Робне куће, пре све свега њено различито 
„одевање“ кроз време. Од догађаја који су 
променили град и у великој мери живот у њему 
можемо навести следеће: 
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-  П о п л а в а  50-их, бујице су досезале до 
прозора високог приземља; отац Далматинац и 
врсни пливач спасава децу, одрасле, све што вода 
носи. 
-  К о р з о  -   50-их и 60-их – култна променада 
са које се није смело изостати и пропустити 
“догађај“. Успео протест против пресељења трасе 
корзоа са главне улице на кеј. 
- П р о м е н е  т р а с е  к о р з о а  је такође 
последица регулисања саобраћајних токова. 
Корзо је од стране градских власти премештен са 
традиционалне трасе у Вождовој улици и улици 
Победе на управо завршен кеј на левој обали 
Нишаве, низводно од моста пред Тврђавом. 
Младост Ниша то није прихватила и упело се да 
се корзо врати на стару трасу. 
- П о ј а в а  с е м а ф о р а  и  „ з е б р и “  
на раскршћима улица као последица наглог 
пораста броја аутомобила на улицама града. 
-  Б р а н к о  М и љ к о в и ћ ,  велики 
српски песник и његове прве вечери поезије, за 
нас необичних, скоро митских, пророчанских 
стихова које је песник занесено изговарао. 
 
 „Архитект“: Да ли би додали нешто овом 
разговору, што је у контексту претходних питања,  
вашег рада, а и уопште, дешавања у нашој 
струци? 
 
М. Марушић:   Захваљујемо Вам се на позиву за 
овај разговор и предлогу да нешто додамо. 

Када су ме пре извесног времена на једном 
предавању у Новом Саду питали шта бих 
поручила млађим колегама рекла сам:  
- (1) Да се архитектура не одрађује, њоме се бави 
посвећено и без остатка. То значи да је забрањена 
изјава која се често чује „...колико пара толико 
музике“;   
- (2) Веома често сам чула од колега „...радим неке 
стамбењаке“, што звучи недопустиво 
пежоративно, маргинализујући позицију и значај 
стамбене архитектуре.  

Тачно је да стамбене зграде углавном нису 
престижни објекти. Међутим, увек треба бити 
свестан и посебне одговорности када се оне 
пројектују, јер се у егзистенцијалном микро 
простору стамбене јединице рађа, одгаја, стасава 
и формира једна личност. Говорећи о значају 
простора стана за формирање личности, проф. 
Бранко Алексић каже: „Стан је човеков први 
свемир  - кутак у свету“. 

Када сам пре више година у једном 
интервјуу питана шта је за мене добар стан, рекла 
сам да нећу рећи ништа ново ако кажем, и то 
данас поновим: 
(1) Добар стан је удобан стан 

(2) Добар стан је простор који није круто подељен 
зидовима, већ је отворен и прилагодљив животу и 
броју чланова породице. 
(3) Добар стан је, да када у подне уђеш у 
просторију коју обично зовемо предсобљем, не 
палиш сијалицу, да те дочека дневно светло, које 
зрачи кроз, рецимо, двокрилна застакљена врата 
дневне собе, у коју улазиш право, не тражећи улаз 
у њу лево и десно по ходницима.  
(4) Добар стан, па и онај мали, гледа на две стране 
света, од којих је бар једна сунчана. Никад 
искључиво на хладни север или врели запад.  
(5) Добар стан није простор сам за себе, није 
одељен од свог окружења, он је њиме прожет. 
Преко веће лође околина је „увучена“ у стан која 
је као продужени део дневног боравка 
димензионисана тако да у њу стане бар сто са 4 
столице. У прозор стана уписано је небо, дрво, 
пејзаж, никако блиски прозор или зид друге куће. 
Ове одреднице – особине куће – стана су, може се 
рећи ванвременске. Стоје у свим временским 
периодима и свим „стиловима архитектуре“. 
Класично зидање или монтажа префабрикованим 
елементима само су средство да се простор стана 
реализује, а нису његова одредница. 
 

 
      Насеље „Церак“, основа 3,5 собног стана 
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У овом броју настављамо са 
објављивањем дела из непубликоване 
докторске дисертације колегинице Душице 
Живановић «Примена геометријских 
правила у пројектовању грађевина у духу 
модерне архитектуре у Србији почетком 20. 
века». Текст се односи на палату Сотира 
Илића у Лесковцу. 
    
Доц. др Душица Живановић 
 

ПАЛАТА СОТИРА ИЛИЋА 
У ЛЕСКОВЦУ 
 
 „Палата Сотира Илића или Чонина кућа у 
Новој улици, саграђена је 1911. г. Главни 
инвеститор је био бугарски индустријалац 
Мануил Илијев, таст Сотира Илића. Извођачи су 
били такође из Бугарске, а сва декоративна 
пластика и делови ограде стигли су упаковани, у 
дрвеним сандуцима из Софије.1 Овај слободно 
стојећи стамбени једноспратни објекат подигнут 
је по пројекту арх. Светозара Стојановића 
старијег.  
 Морамо констатовати да је урбанизацијом 
Лесковца овај јединствени објекат Сецесије у нас у 
великој мери девастиран. Централна и 
највреднија фасада овог објекта (јужна) у 
потпуности је блокирана изградњом стамбеног 
објекта који је постављен непосредно уз њу.  

Зграда има сутерен, приземље, спрат и 
мансарду. Главни мотиви су: ризалит на јужној 
страни са истакнутим балконом, наглашен улазни 
део на источној страни са терасом, калкански 
завршеци, мансардни кров и купола. Јединствени 
ефекат раскошности постигнут је на јужној 
страни објекта, који је својим изгледом доминирао 
двема главним улицама предратног Лесковца. 
Целокупна фасада на централном ризалиту 
(приземље, спрат и поткровље) третирана је као 
јединствена површина по којој се развијају 
декоративни флорални елементи. Флорални 
мотиви (цветови, листови, класје) комбиновани су 
тако да се избегне пренатрпаност или претерано 
понављање. Балкон са оградом од кованог гвожђа 
у виду биљних преплета истиче средишну зону 
јужног прочеља. Зидно платно изнад балконских 
врата је лучно засведено. Ова фасада је додатно 
истакнута и постављањем куполе у осовини. 
  На источној страни зграде је наглашен 
улаз (затворени трем) који носи терасу првог 
спрата. Ова тераса има гвоздену ограду 

                                            
1 И. Нешић, Палата Сотира Илића у Лесковцу, 
Лесковачки зборник XLIII, 2003, стр. 187-200.  
Из архиве Народног музеја града Лесковца. 

комбиновану са ниским зиданим стубићима 
антропоморфних облика; то су маске у облику 
женских глава. Балконска врата израђена од 
боровине била су флорално декорисана. Изнад 
лучно засведеног отвора на тераси, поред богате 
декорације, налази се и натпис са годином 
изградње – 1911. Истичемо и сегментну атику 
(барокно обликовану) која уоквирује мансардне 
прозоре.   
 

 
Фото: Индустријско наслеђе Србије 1804 - 1918. 
 

 
                     Северо-западна фасада  
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 Западна фасада је подељена централним 
ризалитом на три идентичне целине. Изнад 
ризалита уоквиреног угаоном рустиком је 
сегментна атика (сецесијски обликована) која 
уоквирује мансардни прозор. На овој фасади 
истичемо обликовање прозорских оквира на 
првом и другом спрату, где се комбинује 
геометријска и флорална пластика на оригиналан 
сецесијски начин. Уколико код прозора приземља 
наслућујемо остатке декоративних стубова са 
стране, који носе плитки архитрав и још увек 
имамо подпрозорно поље геометријски 
обликовано, на спратном прозору  подпрозорно 
поље више не постоји. Уместо стубова, са стране 
се пружају плитке траке као њихова далека 
асоцијација. Следи тропојасни кровни венац који 
опасује цели објекат и који се састоји од плитко 
профилисаних трака, широког фриза са богатом 
флоралном декорацијом, а изнад њих је завршни 
профилисани кровни венац. 

 

 
Основа приземља – модуларни растер 

 
Основа објекта може се уписати у 

правоугаоник са односом страна  
(2М+5М/8): (3М+3М/8)=21М/8:27М/8=7:9 

Геометријском поделом усвојеног 
основног модула на 1/2М, 1/4М и 1/8М добијен је 
положај носећих и преградних зидова  

Главна фасада на овом веома разуђеном 
објекту налази се са јужне стране и може се 
разложити на две структурно различите целине: 
централни ризалит са забатом (изнад кога је у 
нивоу крова постављена сегментна купола) и ужи 
део фасаде уз ризалит који прати висинску 
нивелацију осталих фасада овог објекта. 

Централни ризалит који обухвата подрум, 
приземље, спрат и мансарду третиран је као 
јединствена фасадна површина по којој се 
слободно развијају флорални декоративни 
елементи. Висина слободно обликованог забата 
на централном ризалиту одговара висини 
преломљеног дела мансардног крова. 

Ужи део фасаде знатно је нижи од 
централног ризалита, обухвата подрум, приземље 
и спрат и третиран је као јединствена фасадна 
површина. На овом делу фасаде прозори су 
постављени самостално и појединачно су 
декорисани различитим флоралним венцима у 
надпрозорној зони, са различитим подпрозорним 
профилима, док је цела фасада уоквирена 
рустиком по ивицама и завршена класичним 
тропојасним кровним венцем.  

Обзиром да смо јужну фасаду разложили 
на две целине, то ћемо и модуларни склоп ове 
фасаде анализирати кроз два модуларна 
правоугаоника.  

У централни ризалид може се уписати 
правоугаоник са односом страна (4Мх2М)=(2:1). 

Ужи део фасаде такође је могуће уписати у 
правоугаоник са односом страна (4М1х2М1)=(2:1). 

Геометријском поделом усвојене 
квадратне модуларне мреже (М и М1) 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....“  

„...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 целом ширином уписан у централни ризалид, а 
по „у“ оси се простире од хоризонталне нивелете 
прозора у приземљу до хоризонталне нивелете 
прозора другог спрата на ужем делу фасаде. 
 

 
Модуларни склоп јужне фасаде 
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 Златни правоугаоник конструисан над 
описаним квадратом обухвата по „у“ оси део 
централног ризалида све до нивоа хоризонталне 
пречке прозора у поткровљу. 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....“ 
 

 
Анализа фасаде применом пропорције  

„златног пресека“ (1:1,618) и  (1:0,618) 
 

 „...Анализом фасаде овог објекта 
констатујемо примену следећих ЕСТЕТСКИХ 
ПРИНЦИПА: веома разуђена основа са два 
различита приступна степеништа резултирала је 
различитим фасадама објекта, који је покривен 
преломљеним мансардним кровом. Посебан 
акценат најраскошнијој јужној фасади објекта даје 
сегментна петострана купола.... 
 Хармонија је остварена применом 
пропорција: (1:1), (2:1), (3:1) и (3:4) и њихове 
реципрочне вредности, као и пропорције 
„златног пресека“. 
 Јединство на овом објекту је остварено 
коришћењем доминанте у виду сегментне  
петоугаоне куполе у нивоу крова. Акценат на 
самој фасади је на: истакнутом улазу, истакнутом 
централном ризалиду са балконом у кованом 
гвожђу, калканским завршецима и мансардном 
крову. 
 Равнотежа композиције ове фасаде 
остварена је применом симетрије у осовини 
централног ризалида. 
 Академизам у обликовању фасаде огледа 
се у примени хоризонталног подеоног венца 
изнад сутерена; у примени класично 

профилисаног трочланог завршног кровног венца 
(архитрав, фриз и завршни венац); у примени 
рустике на угловима објекта; у примени 
сегментне куполе. Академизам се огледа и у 
примени класичних пропорција. Вертикалну 
линију куће скоро квадратних димензија 
наглашава купола, што доприноси утиску 
разиграности маса.  
 Новине које доноси Сецесија огледају се у 
следећем: у примени боје и целинској обради 
фасаде централног ризалида на јужној страни 
објекта. Овај део фасаде који смо назвали 
централни ризалид посебан је не  само по третману 
фасадног платна као јединствене целине, по којој 
слободно бујају различити флорални мотиви и 
преплети, већ и по необичном облику забата који 
прати положај и облик флоралне декорације. 
Флорални мотиви (цветови, листови, класје) 
комбиновани су тако да се избегне  
пренатрпаност или претерано понављање....“ 
 

 
Анализа фасаде применом естетских принципа 

 
 

 
          Детаљ источне фасаде, атика и тераса  
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           Детаљ прозора на западној фасади 
 
 

 
Детаљ улазних врата на источној фасади 

 

 
Напомена уредника: 

  
Као додатак овом тексту, треба рећи 

неколико речи о ситуацији на лицу места, која  
се сагледава тек када се објект обиђе. Ово је 
еклатантан пример грубог непоштовања 
урбанистичко-архитектонског и историјско-
културолошког контекста. У послератним 
годинама, када су се реконструисали читави 
блокови градских центара, и када је историјско 
наслеђе скоро потпуно игнорисано, а понегде и 
сасвим уклањано, непосредно уз ову прелепу 
палату изграђена је стамбена зграда са њене јуж-
не стране, на једва 2м растојања! Са остале три 
стране нове зграде нису толико близу, али 
потпуно окружују палату.   

Контраст између реконструисане фасаде 
палате (Завод за заштиту споменика културе 
Ниш), са предивним сецесијским детаљима, и 
запуштених „новоизграђених“ вишеспратница  
и неуредних околних дворишта, још више 
доприноси тешком утиску који има посетилац 
овог места.  

____________________________________________ 
Фотографије актуелног стања: З.Чемерикић, 2016. 
Више о палати и на www.palatasotirailica.rs  
 

 
 
 

 
                                    Западна фасада 
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Светлана Литовски, арх. 
 

УЛИЧНА УМЕТНОСТ – 
ДА ИЛИ НЕ? 

 
Годинама љута противница жврљотина и 

првих графита на забатима школа али и на 
надасве надахнутој, префињеној и 
професионално реновираној фасади зграде Суда 
у Нишу, несвесно сам маркирала и меморисала 
један графит. При боравку у Лондону, негде код 
Точка (South Bank), угледах идентични графит и 
згранух се, јер је био у значајно већој размери. 
Опаска мог сина да „што не познајеш, не можеш 
ни да волиш“  пробуди моју знатижељу, и ето 
потребе да се стечено знање некако уобличи у 
текст. 

Од времена шездесетих година XX века, 
један младић, досељеник из Грчке, ни у трећој 
генерацији не остваривши  “амерички сан”, 
пожелео је да обележи своје постојање тако што би 
свуда где се креће исписао своје име Деметриос, 
под надимком „Таки“. Име је било исписано на 
видним местима, по правилу ”ништа ми није 
свето”, на зидовима, надвожњацима, вагонима 
железнице, камионима, чак и авионима, на свим 
местима где је испис био добро уочљив и где 
свакодневно пролази маса људи. Ово је 
инспирисало вође гангова да додајући бројеве 
улица означе своје територије. Неки графери се 
нису задржали само на исписима, већ су почели 
да мењају облике и величине слова, 
волуминозност, валере, сенчили су их, 
осликавали, појачавали ивице тамнијим или 
светлијим тоновима, правили померање у испису, 
користили су шаблоне и спреј, флуоресцентне 
елементе…Изазвали су пожељну пажњу, али и 
пажњу штампе и, нажалост, навукли на себе 
одијум и измену казненог закона, чак и код нас, 
много касније, са казном од 2000 до 5000 динара.  

Таки и Грег, адолесценти са Manhattan-а, 
1969.г. су покренули нову моду уличне уметности, 
“Lance une nouvelle mode”. Ускоро су се појавили 
бројни имитатори типа Leo13, Joe 136, Barbara 
62...Радили су под стресом, јер за малолетнике 
одговарају родитељи, а казне су драконске. 
Интересантан одговор дао је малолетник 
новинару: “Мене ће казнити али не и оне који облепе 
целу област у политичкој кампањи стикерсима  док 
обећавају неистине. Знате, ја  пишем да би ме 
упознали и запамтили а не да у рат шаљем туђе 
синове, зар не?” Графите тако можемо сматрати 
актом наметања уједињених адолесцената, против 
ауторитета родитеља, школе, политичког естабли  

 
 

 
 
 
 
 
 
шмента, без обзира на веру, расу, социјални или 
економски статус. Никуда без маркера и спреја 
постала је позната парола кад и прво груписање 
све бројнијих графера. Данас се манипулише 
бројком од тринаест и по милиона регистрованих 
(много их је више нерегистрованих), и јасно је да 
је квантитет изродио квалитет. 
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Иако у илегали, не може се рећи да они не 
сањају о афирмацији и истицању у групама које 
оснивају (Crews) и (Tags) са спектакуларним 
порукама. Групе су имале хијерархију, са 
„краљевима“ као вођама. Свему је погодовао 
развој интернета, али и трговина материјалима 
потребним граферима. 

Наишла сам на податак да се за само једну 
врсту плаве боје нуди 109 нијанси. Бескрупулозна 
трговина понудила је убрзо шаблоне, банере, 
спреј, акрилне боје, пигменте, стикере са новом 
технологијом лепила, лимитираном едицијом 
принтова итд. Интернет је омогућио повезивање 
на  државном нивоу, а ускоро и на светском, па 
можемо говорити о светској глобалној мрежи 
графера. Некако се намеће закључак да је то стил 
настао са хип-хоп генерацијом, са канонима за 
посебно  облачење, музиком, игром Breakdance, са 
акробатиком и исцрпљујућим вежбањем, стилом 
понашања па и  Streetarter-има усмереним на 
фасаде зграда, белине на њима, немалтерисане 
делове, делове под бетоном. Све је расположиво, 
па и сопствена кожа - Татоо генерација слика. 
Уместо депримирајуће свакодневице, групе 
младих се су одлучиле за задивљујућу снагу 
уличног стваралаштва, некад разноврсног, некад 
копирајућег, али увек у циљу ослобађања од 
стреса и самопотврђивања, радећи илегално у 
праскозорја. Звучи парадоксално, али то почиње у 
раној адолесценцији, потребом за доказивањем 
индивидуалности, тестирањем граница 
толеранције старијих, узбуђењем у кршењу 
граница, спонтаном експанзијом без инхибиција у 
доказивању пред вршњацима, а полако опада са 
одрастањем.  

Од почетка свега тога протекло је много 
година и сада старији Streetarter-и отварају 
сопствене галерије (Keith Haring, Michel Basquia) и 
тако легално излажу своје, али и радове Post-
streetarta. Зачуђујући ми је податак да је у Лондону 
успостављена туристичка тура где се обилазе 
познате дестинације Streetart уметника и оне 
чувеног Банксија (Banksy) са анти-ратним 
порукама. Камбоџанске девојчице запаљене 
напалмом, по фотографији рађене, али и 
садашње, које бележе моменте избегличке кризе. 
У East End-у се налази улица галерија у којој 
посетиоци узимају учешће при изради графита.  

Трговина уличном уметношћу се такође 
развила до те мере да је вредност објекта на коме 
је аплицирана Streetart  комбинација (банер, 
мурал, стикер, испис...) многоструко мања од ње 
саме. Учестале су крађе делова зграда, зидова, 
врата, ради препродаје.  Значајне корпорације су 
почеле да привлаче купце увлачећи Streetart  у 

 

 
Лисабон, tatoo слика 
 
 
 
 
 
 
 

 
Солун, ул. Egnatia                   (фото З.Чемерикић, 2015.) 
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 рекламирање  употребних предмета, појавиле су 
се апликације на патикама, ташнама за младе, 
намештају, зидовима, вратима, као и трговина са 
рекламама, итд. Друштво се динамизује, стварају 
се удружења, организују се фестивали по 
градовима и национални фестивали, са циљано 
изабраним зградама, нарочито у кампусима 
младих, на којима ће бити аплицирани графити.  

Како сада говоримо о глобалном Streetart-
у, неке су га државе прихватиле брже а неке 
спорије, са мање или више репресивном 
политиком. Може се рећи да је ишло лакше где је 
писмо слично енглеском, али Индија, Јапан, Кина, 
Финска и многе друге земље (а и улични 
уметници), у жељи да остваре сопствени  стил у 
етно-маниру, морале су одступити од наметнутих 
клишеа, што је изнедрило неслућену 
разноврсност.  На Берлинском зиду било је много 
исписа, јер се са фестивалима и у Немачкој 
појавила Streetart манија после филма Wild Style и 
Style Wars. 

Зачуђујуће је да се, пратећи ове промене 
скоро четрдесет година, у уметности развила нова 
врста критике за уметност апропријације. 
“Апропријација је стваралачка процедура настала 
у уметности крајем XX века, којом се описује 
лепеза пост - модернистичке уметности у акту 
стварања, који стратегијски посеже за постојећим 
уметничким творевинама као грађом за 
конституцију нове уметничке форме тј. 
творевине“1. Ради се о присвајању хетерогених 
идејних, језичких, тематских, жанровских, 
техничких, медијских, и осталих аспеката 
употребе присвојених елемената у креацији 
уметничког дела које постаје често 
мултимедијално. Revival који, заправо, искључује 
сваки повратак на старо, али потврђује да се старо 
наново рађа  у модерном.  Хабитус утиче на 
актере и они, мењајући структуру поља (однос 
тела, посла и хабитуса) апропријацијом простора, 
мењају логику опажања, мишљења, свест, 
динамиком процеса реапропријације промовишу 
свој “рад”, како објашњавају Денегри и Јанковић.    

Одјек пораза левице,  десничарског таласа 
у европској и америчкој политици и друштвеним 
структурама, слом институционалног реалног 
социјализма, енергетска криза, финансијска криза 
 и нови национализми – све то указује на 
повлачење уметности са подручја друштвене 
пажње, маргинализацију, уметност у депоима 
итд. У овом контексту сетимо се Andy Warhol-а, 
који је “сликао” по фотографијама и  умножавао 
их у циљу енормне зараде. Некако тада је улична 
уметност, надилазећи сама себе, разгрнула прос- 

_____________________________________________ 
1 Д.Сретеновић, кустос Музеја савремене уметности у 
Београду 
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тор да постане експонат на улици, приступачна 
свима, галерија коју посећујете јурећи на посао и 
са њега, али и уз обучене водиче као туриста.  
Иако су услови савремене уличне уметности 
измењени, она заиста јесте безгранично поље 
слободе испољавања и понашања у свету, где су у 
многим подручјима живота начини и поступци 
људског деловања контролисани, омеђени, 
осујећени.   

Streetart као последица друштвених услова 
за настанак цртачких пракси је стигматизована 
уметничка форма, инспиративна, енигматског 
односа речи, боје, стила, она говори визијом и 
снагом енергије изабраног облика политичког 
протеста широм света  (drawings & sketches). Многи 
од тих постова на интернету, ма које технике и 
поруке били, имају и до неколико милиона 
виђења, неки и мање, рецимо око петсто хиљада, 
а ни једну изложбу официјелно признатих 
уметника не посети ни приближно толико људи.   

Један од праваца уличне уметности - 
израду мурала - прихватиле су наше колеге, 
архитекте Андреј Жикић и Андреј Јосифовски, 
познати и признати и у свету и код нас. Они 
уместо ривалства проналазе заједнички језик у 
осликавању највећег мурала у Србији са 
међународним тимом, гостима  из Шпаније, 
Бугарске, Италије. Мурал под називом “Чаробна 
шума“, у склопу пројекта „Нове боје Београда“ од 
око 400 м2 постављен је у дворишту основне 
школе, на позив ученика који су већ раније са А. 
Јосифовским поставили мурал Новака Ђоковића. 
Мурал је задивљујуће лепоте која оплемењује и 
школски простор и душу деце, утичући 
позитивно на њих.  

Млади асистент на Архитектонском 
факултету Андреј Јосифовски планира докторат 
из ове области и признаје да на почетку није 
подносио скрнављење графитима по Београду. 
Откривши способност у себи, почео је да ради и 
стекао „досије“ под псеудонимом „пијанист“. 
Познати мурали су му: онај поводом 
стогодишњице почетка Првог светског рата, 
Меморијални мурал са ликовима Степе 
Степановића, Војводе Мишића и Радомира 
Путника, Патријарха Павла (можда на 
неодговарајућем месту), Ђуре Јакшића, мурал 
Гејше на јапанској амбасади, али и онај младе 
Тијане Јурић у Суботици, по позиву њене 
породице, за који признаје да га је емоционално 
исцрпио, као епитаф младој жртви. 

Један од оних са маштом која нема 
границе, као љубитељ бенда „Рибља чорба“, 
њихов мурал је осликао изузетно надахнуто. Овај 
бивши успешни манекен ради уз њихову музику 
око стотинак мурала. Један је у Хавани, на Куби, 

где је лик Иве Андрића, са ћириличним називом 
романа „На Дрини ћуприја“, осликан уз 
Хемингвејев, па се сад Нобеловци друже. Мурали 
му исијавају енергију на коју нико не остаје 
равнодушан, посао превазилази сврху и циљ је 
постигнут и на Куби и у Сан Дијегу и у Србији. 
Хвала, Андреј! 
 

 
Андреј Јосифовски      Гејша 

 
Андреј Јосифовски          Андрић и Хемингвеј 
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Много раније афирмисани Андреј Жикић 
,,Кири“, архитекта са пословима на многим 
градилиштима, уметник снажне експресије, 
признаје задовољство рада на муралима под 
псеудонимом „Артез“ али истиче и тешкоће у 
раду са спрејом, чије хемикалије опасно утичу на 
учесника, дуготрајни притисак изазива бол у  
прстима, рад на висини је под притиском итд... 
Повремено он то вежбама и повезивањем са 
couchsurfer-има превазилази.  

Познати мурал је урађен у Бразилу као 
реклама за филм „Ко то тамо пева“, наравно, са 
локалним уметником Пулом Итом. Осликао је у 
Индији и широм света и свог пса Јуну боксера, 
кад год га стегне носталгија за Србијом. 
Напомиње и чланове клупе која је утицала на 
његове почетке (Дерокс, Мастер цре, Зоне). Истиче 
несигурност зараде, али и задовољство да сачува 
дете у себи док ради на муралима.  Један по 
позиву урађен мурал обишао је цео свет и постао 
познат и прославио Артеза, под слоганом “Find 
your way to fly“. Захвалан је  наручиоцима на 
слободи у креирању истог, а који ће утицати на 
визуелни идентитет новог бренда. 

 

 
 
Највећи мурал на свету урађен је у 

Норвешкој на крову зграда грађевинске 
корпорације Block Berge Bugg. Kао део Nuart festival-
а, француски Streetart-ери Ella & Pitr, са стотинама 
добровољаца, урадили су мурал видљив само из 
ваздуха који носи назив Лилит и Олаф. Урађен је 
скоро монохроматски: краљ Олаф први као 
минијатурна фигура, а Лилит је насликана у 
Гогеновском маниру, са малим акцентима у жутој 
и црвеној боји. Француски дуо поставио је мурале 
џинова на крововима Португала, Канаде, Чилеа, 
Италије. Скоро немогуће се десило у Луксембургу 

 

 где су, на подстицај бироа Metaform Architecture, 
пројектанти позвали Streetart уметника под 
надимком “Сумо”, да уради шта зна, без стреса, на  
унапред одређеним површинама. Поменула бих и 
португалску „стритоманију“ у коју су укључени 
само најстарији чланови заједнице, одушевљени 
новом разонодом. 

 Да у нашој нишкој скромности не 
заостајемо за овим трендом, поменула бих мурал 
на дворишној огради вртића ”Палчић”. Група 
младих уметника осликала је едукативне призоре 
илустрација познатих бајки и басни. „Кроз весели 
колорит деца ће лакше развијати позитиван став о 
уметности и култури“ - напомиње менаџерка 
пројекта НАФА Душица Спасић. Пројекат је 
урађен за петнаест дана, са ограниченим 
трајањем, јер се дозвола мора обнављати на шест 
месеци и у власништву је града. По угледу на 
Амстердам и Лондон, и Београд добија пешачку 
улицу намењену уметницима Streetart -а и 
културе, са различитим дешавањима, названу 
Galery Walk дугу стотинак метара према Сави - 
променади за интерактивна дешавања у изради 
дела или перформансима.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ела и Питр, мурал на крову Лилит и Олаф  
__________________________________________________ 
Литература и извори: mondo portal, national geographic 
srbija, kulture punkt, vreme, pinterest.com, 
worldpress.com, 
https://www.facebook.com/thisiscolossal. 
Roma.gaffiti.comapple.news, urbis.pieta  
blog artinfo.com, www.fatcap.com/graffiti type 
Pulse.rs/streetart, matador.network.com ,  
Јеша Денегри, Криза оригиналног и савремена уметност 
Магистарски рад Стефана Јанковића  Предуслов 
настанка црталачких пракси  
Двонедељник за културу и друштвена збивања Зарез 
Интервју Streetart glotroter, Текст Ко је Бенкси      и др. 
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Обданиште „Палчић“            (фото З.Чемерикић, 2016.) 

 

 
Степениште у Књажевцу     (фото Ана Јовановић, 2015.) 
 

 
      Лондон, Little Venice            (фото З.Чемерикић, 2013.)  

 
Мост младости у Нишу           (фото З.Чемерикић, 2016.) 
 

 
Нишавски кеј                              (фото З.Чемерикић, 2016.) 
 

 
Гимназија „9. Мај“, фасада     (фото З.Чемерикић, 2016.) 
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     Мр. Михаило Медведев, арх. 
 

МЕЛБУРН 
ГРАД СА ДРУГЕ СТРАНЕ 

ЗЕМЉИНЕ КУГЛЕ 
 

 
Панорама Мелбурна 

 
Мелбурн је главни град јужне аустралијске 

државе Викторија. Смештен је на самом југу 
Аустралије, на дну огромног Порт Филип залива, 
насупрот највећем, аустралском острву Тасманија. 

  Аустралија 
 
Историја  
 
Мелбурн је настао почетком 19 века. Први 

Европљани су се на том делу Аустралије 
искрцали 1797. и 1800. г. 

Стално насеље формирано је 1834.г. на 
подручју данашњег  дела Портланд, а као 
званично оснивање Мелбурна сматра се 1835. г. 

1847. г. енглеска краљица Викторија га 
формално проглашава градом. 

У то време, открива се да у околини 
Мелбурна има налазишта злата и број становника 
се нагло повећава, па 1852.г. са 75 000 становника, 
Мелбурн је највећи британски град, после 
Лондона. 

Проналазак злата и извоз вуне погодују 
наставку његовог развоја крајем 19. века, а развој 
индустрије почетком 20. века чини да он од 1901. 
до 1927.г. буде главни град и административни 
центар Аустралије, иако 1905.г. Сиднеј постаје 
највећи аустралијски град. 
         Као велика поморска лука из које се извозила 

 

вуна и преко које су се увозиле многе друге 
потребе, Мелбурн наставља свој развој и у првој 
половини 20. века, када се формира градски 
центар са вишеспратним стамбеним и јавним 
објектима, грађеним у британском колонијалном 
стилу. 
 

 
Докови Мелбурна 1871.г. 

 

 
Центар Мелбурна 1920.г. 

 
Мелбурн је данас један од пет највећих 

градова Аустралије, који имају преко милион 
становника, и по темпу раста показује тенденцију 
да престигне Сиднеј, који се сматра највећим 
градом на јужној хемисфери. 

 
Становништво 

 
По задњим проценама у Мелбурну, на 

површини од око 7.600 км2  живи скоро 4.600.000 
становника, највероватније свих нације света. 

Највише, 60%, је Аустралаца, потомака 
некадашњих досељеника. Од не-Аустралаца 
највише је британских држављана -  4%. Упола 
мање је Италијана, а следе Вијетнамци, Кинези и 
Ново-Зеланђани. Грка је 1,5%, а толико је и 
Индијаца. Доста је Руса и Украјинаца, Пољака, 
Малезијаца, Индонежана. 

Међу становницима Мелбурна је и велики 
број досељеника са простора некадашње 
Југославије. Највише је Хрвата, али и Срба, 
Македонаца, Босанаца... који у Мелбурну, и у 
Аустралији уопште, остварују многа своја права. 
Имају своје институције, цркве, штампу и 
директан пренос телевизијских вести из Београда, 
Загреба, Скопља... 
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Уобичајено је да се на јавним местима, на 
разне начине, обележавају традиционални 
празници националних мањина, које прати 
велики број људи. 

Домородачко становништво, Абориџини, 
се ређе срећу. Најчешће на пијацама, где продају 
своје егзотичне рукотворине, или на 
шеталиштима, у центру, где изводе своју 
карактеристичну музику на дугачким, дрвеним, 
дувачким инструментима од еукалиптусовог 
дрвета, познатим као диџериду. Врло су 
поштовани и уважавани. У највећим галеријама 
излажу се слике актуелних абориџинских 
уметника,  са традиционалним абориџинским 
ликовним мотивима. 

Иначе, ходајући градом, има се утисак да има 
више Азијата него осталих, могуће и због тога 
што се по изгледу значајно разликују од других. 

 
        Просторна организација 

 

 
Подручје Мелбурна 

 
Мелбурн је огромна урбана агломерација и 

територија града од 7.600 км2 подељена је на 
десет административних целина - дистрикта. 

Град је формиран око луке Доклендс, на 
ушћу реке Јаре у огромни Порт Филип залив,  где 
су некад пристајали највећи једрењаци. Око ње је 
био изграђен велики број лучких објеката, 
стоваришта и магацина са пристиглим товарима 
довезене робе и аустралске робе спремне за 
транспорт бродовима у Европу и друге земље 
Истока и Далеког истока. 

Данашњи најужи центар града, Сити, 
формиран је средином 20. века на простору од 
свега 180 ха, и развијен је на ортогоналној мрежи 
широких булевара. 

 И ако по површини није већи од центра 
Ниша, на њему су сконцентрисане све главне 
пословне активности и у њему живи скоро 
милион становника.  

 

 
Центар Мелбурна и Ниша 

 
Раније старе лучке, стоваришне и мање 

значајне објекте на простору данашњег центра, у 
задњих 50 година, заменили су врло високи, 
стамбени и јавни објекти, најсавременије 
архитектуре у челику, стаклу и бетону, са 30 и 
више спратова. 

Задржани су само најзначајнији јавни 
објекти, као што је зграда Парламента, стара 
пошта, зграда централне железничке станице у 
Флиндерс стриту, зграде судова, универзитета, 
катедралних цркава и најстаријих робних кућа, 
грађених почетком 20. века. 

 

 
Сачувани стилски објекти 

 
Сачувана су ипак стара лучка постројења и 

пристанишне платформе од дрвених греда, на 
дрвеним шиповима, у лучком делу Доклендса, 
где су сада укотвљене луксузне јахте, а у 
сачуваним старим лучким зградама су сада 
атрактивне угоститељске и друге намене. 
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Лучки део Доклендса данас 

 
Неки од некадашњих индустријских 

објеката, у данашњем центру, сачувани су у 
застакљеним атријумским просторима великих 
нових тржних центара, или су им сачуване 
стилске фасаде, а унутрашњост реконструисана 
за трговинске и пословне функције. 

 

   
            Мелбурн централ        Реконструкција 

 
Око централне зоне, сачуване су групације 

најстаријих дрвених приземних и спратних 
индивидуалних стамбених зграда у низу, у 
којима се и даље живи и ако данас, у окружењу 
нових модерних, изгледају као кулисе из филма о 
неким  ранијим временима. 

 

 
Старе приземне зграде 

 
Међу модерним солитерима у центру града 

је и највиши стамбени објекат на свету. То је 
витки „Eureca-Skydeck“, висок 300м, са 92 спрата, 
укупне површине 52.000м2. И поред два 
стабилизациона танка са по 300.000 литара воде 

на 90. и 91. спрату, панорамска галерија на врху, 
из које се види цео Мелбурн као на длану, у 
данима са јаким ветром се клати 60 см у свим 
правцима. До галерије на врху се стиже најбржим 
лифтом  на јужној хемисфери који се пење 
брзином од 9 м у секунди. 

 

   
 Стамбени солитер „Eureca-Skydeck“ 
 
Око централног дела Мелбурна је огромна 

периферија у којој скоро да нема ни старе ни 
нове зграде више од приземља и спрата. Сва та 
бројна приградска насеља су повезана са центром 
аутострадама, булеварима, метроом, трамвајским 
и аутобуским линијама, које раде као сат. 

Свако насеље има свој центар са општином, 
црквом и централним парком. У главној улици је 
пуно разних продавница, а у обавезном шопинг 
молу, осим продавница су и пијаца, кафеи, 
амерички, јапански, индијски и кинески „Fast 
food“ ресторани.  

Сва насеља имају више различитих школа, 
поред којих је пуно дечјих игралишта и 
спортских терена са отвореним и затвореним 
базенима. 

 

 
Панорама с предграђем 

 
Саобраћај и комуникације 

 
Саобраћај је у Мелбурну изванредно 

регулисан. Магистралне саобраћајнице су увек 
булеварског профила, са најчешће посебним 
тракама за трамвајске линије. Већина таквих 
главних саобраћајница кроз централну зону 
пролазе подземним коридорима. Брзе саобраћај- 
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нице, у широј зони, су аутопутеви у систему 
аутоматске, електронске наплате. 

Јавни саобраћај у центру и на ширем 
простору Мелбурна је врло ефикасно регулисан. 
Метро линије у центру града су најчешће 
укопане, у зони око центра су на стубовима, а у 
приградским насељима раде као градска 
железница. 

Шири центар града покривен је 
трамвајским линијама са брзим, модерним, 
нископодним трамвајима, а најстарији "сити" 
трамваји, с почетка 20. века, су задржани на 
бесплатној кружној линији кроз центар града као 
туристичка атракција. 

Сва возила јавног превоза имају тапацирана 
седишта, дисплеје и звучнике са најавом станица. 
Електронски дисплеји, не само на метро 
станицама, већ и на осталим станицама у центру, 
најављују минутажу доласка наредне линије. 

 

 
Саобраћај у центру 

 
И пешачки саобраћај, посебно у центру, је 

изванредно регулисан. Сви јавни објекти имају 
покретне степенице, лифтове и изузетно решене 
рампе за кретање инвалида и дечјих колица. 
Преко булевара су изграђене пасареле, а и 
шеталишта на кеју и у парковима на свим 
денивелацијама имају рампе. 

 

   
Гараже у центру Мелбурна 

 

Паркирање и гаражирање возила је 
успешно решено, чак и у централној зони. Сви 
стамбени објекти са 10, 20 и више спратова имају 
на првих неколико спратова гараже са смакнутим 
нивоима кретања. 

 Поред јавних објеката су вишеспратне 
гараже, а на једној од главних пијаца је паркинг 
на равном крову. Тржни центри нуде два сата 
бесплатног паркирања у својим гаражама или 
околним паркинзима. 

 
Становање и стамбена изградња 
 
Нови вишеспратни стамбени објекти у 

централној зони, са 10, 20 и више спратова, 
грађени су у савременом скелетном систему. 
Нижи, гаражни спратови, су у армирано-
бетонској, а виши у челичној конструкцији.  

Фасадна платна су им од сендвич панела 
уз неочекивано велику површину застакљених 
делова, па је често цео зид спаваће и дневне собе у 
стаклу, од пода до плафона. Преградни зидови и 
таванице су од гипс-картон панела, у које је 
немогуће укуцати класични ексер да би се 
обесила слика. 

 

 
Солитери у центру 

 
Већинна индивидуалних стамбених 

објеката, и приземних и спратних, и даље се  
граде од дрвеног скелета, на армирано бетонској 
темељној или подрумској касети. Споља се 
облажу сендвич панелима, или чак озиђују 
фасадном циглом.  

Све међуспратне конструкције су такође од 
дрвених решетки, а преградни зидови су 
монтажни и шупљи и кроз њих су једноставно 
провучене све инсталације. Дрвене гредице, 5/8 
см, од којих се лако шрафљењем формира скелет, 
су од тврдог дрвета и финално су обрађене, са 
заобљеним ивицама, као за намештај. 
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Само досељеници из наших крајева зидају 
класичне куће од опека, и неки наши 
предузимачи су на томе стекли капитал. 

 

 
  Монтажна градња кућа 

 
  Кућа обложена опеком 
 
Градња таквих монтажних кућа траје 

највише пар месеци. Грађевинска сезона је целе 
године, па једна екипа може да изгради и по 
четири куће годишње. 

 У задњим годинама, на ексклузивнијим 
локацијама, на обали мора, граде се и модерне 
виле у армираном бетону, које личе на нашу 
савремену архитектуру. 

 
 

 
Нове модерне виле на обали 

 
 

 
Уређење окружења 
 
Цео Мелбурн је изузетно чист и уређен 

град. Ни на улицама, ни у парковима не може се 
видети ни папирић, ни кеса ни опали лист. Сва 
вегетација је зелена целе године, а травнате 
површине су редовно подшишане и по њима се 
седи и хода. Јавни тоалети, метални монтажни у 
центру и зидани по парковима и на 
шеталиштима уз обалу су чисти, намирисани и у 
њима свира тиха музика. 

 

 
Скулптуре на шеталишту 

 
По целом Мелбурну, а посебно у 

централној зони је огроман број скулптура. Све 
скулптуре су врло маштовите и примерене месту 
где ће бити постављене. На пешачком прелазу у 
центру су стилизовани људи међу пешацима. На 
другој раскрсници у центру, поред пијаце је 
скулптура инспирисана старом виски 
дестилеријом. 

Поред модерног Етихед рагби стадиона у 
Доклендсу су  модерне скулптуре, а у луци је 
споменик крави настрадалој у великој поплави. 
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Скулптуре на тротоару 

 

 
Виски дестилерија у центру 

 

 
Скулптуре поред стадиона 

 

 
Крава настрадала у поплави 

 
Посебно уређен део центра Мелбурна су 

површине са кејом дуж реке Јаре, са хотелима, 
ресторанима, акваријумом, конгресним центром, 
опером...Сви мостови преко реке Јаре су посебно 
уметнички обликовани, а око ње су ексклузивне 
зграде. 

 
Мостови преко реке Јаре 

 

 
Флиндерс станица поред Јаре 

 

 
Шеталиште поред реке Јаре. 

 
Све у свему, није случајно да је Мелбурн већ 

више година, на светким листама, један од 
најпожељнијих градова за живот у свету. 

У њему се живи мирно и програмирано. 
Сви пазе и уређују своју околину. Сви су 
посвећени својим пословима и породичном 
животу.  

Једина нелогичност, по нашим балканским, 
па чак и европским навикама, је што скоро сви 
бољи угоститељски објекти раде само од један до 
пет по подне. После тога остају отворени само 
ресторани брзе хране.  

Ипак, Мелбурн је диван град и треба га 
посетити и осетити како се живи на другој страни 
земаљске кугле. 
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Арх. Миланка Васић 
 

ИЗЛОЖБА РАДОВА СА  
ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ АРХИТЕКТУРЕ   
        „ПОГАНОВО 2015“ 
 

У просторијама галерије Друштва 
архитеката Ниша, у периоду од 10-16. 
октобра 2015.г. одржана је изложба радова из 
области руралне архитектуре. Изложба је 
реализована у сарадњи Катедре за 
пројектовање привредних зграда, 
Грађевинско-архитектонског факултета из 
Ниша и Друштва архитеката Ниша. Имала је 
за циљ да широј стручној јавности у нашем 
граду представи резултате рада Летње школе 
„Поганово 2015“, али и достигнућа на 
предмету Рурална архитектура, који се на 
ГАФ-у слуша већ дужи низ година.  

 
Отварање изложбе је по плану одржано 

10.10.2015. године са почетком у 19.30 ч, у 
просторијама Галерије Друштва архитеката. На 
самом отварању, бројне госте је у име 
Председништва ДАН-а поздравио др Александар 
Кековић. Присутнима су се испред Грађевинско-
архитектонског факултета обратили и професори 
др Миомир Васов и др Бранко Турншек. 
Свечаност отварања изложбе употпунила је и 
додела сертификата студентима, асистентима, 
професорима и организаторима, дакле 
учесницима и реализаторима Летње школе. 
Асистент Миланка Васић је уручила ове 
сертификате у име суорганизатора ГАФ-а. 
Посетом свечаности отварања организатори су 
били више него задовољни. Многи чланови ДАН-
а, затим колеге са ГАФ-а увеличали су отварање. 
Посебну част организатору учинило је присуство 
др Мирјане Анђелковић, професорке која је 
својевремено поставила основе предмета Рурална 
архитектура, тако што је у оквиру предмета 
Пројектовање привредних зграда увела задатак : 
кућа за становање на селу. 

Осим пажљиво припремљених и 
презентираних паноа са пројектима, 
организатори изложбе су се постарали да се и 
кетерингом дочара један од аспеката богате 
понуде руралног туризма. Међу понуђеним 
ђаконијама нашли су се домаћи ајвар, проја, 
кајмак, козји сир и домаћа ракија. Декорација 
стола је пратила овај етно-доживљај, јер су се ту 
нашли везени етно столњаци, дрвене кашике и 
старе пегле, чиније, бардаци, тканице, сукно...  

 

 
 
Може се рећи да су и то били експонати 

на отварању ове изложбе. 
Окосницу ове изложбе чинили су радови 

настали на првој летњој школи архитектуре  
одржаној у Поганову од 7 -13. Јула 2015.год. Из тог 
разлога потребно је са неколико речи представити 
саму манифестацију, од идеје, преко реализације, 
до резултата рада. 

Летња школа  је организована  са циљем 
да се постави темељ даљем развоју оваквог облика 
едукације студената Грађевинско-архитектонског 
факултета из Ниша,  који подразумева израду 
идејних пројеката на конкретним локацијама, 
пренамену објеката, и пројеката ревитализације 
непосредно у руралном амбијенту села Поганово, 
надомак Димитровграда.  

Почетак ове сарадње иницирали су 
архитекте Гордана и Горан Ранчев из 
Димитровграда, уз велику помоћ и подршку 
Скупштине општине Димитровград. Њиховом 
позиву одазвала се Катедра за пројектовање 
привредних зграда, Грађевинско-архитектонског 
факултета из Ниша, на челу са др Турншек А.Ј. 
Бранком, ванредним професором  и 
асистенткињама на предмету Рурална 
архитектура, Миланком Васић, Марином 
Јордановић и Љиљаном Јевремовић. 
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Деканат факултета на челу са др Петром 
Митковићем, редовним професором, имао је 
слуха за овакав вид сарадње са Општином 
Димитровград. На тај начин су постављени 
темељи овој веома целисходној активности, која је 
објединила потенцијал наше високошколске 
установе кроз учествовање наших студената и 
професора,  и конкретне пројектантске задатке на 
терену села Поганово. 

За прву Летњу школу „ПОГАНОВО 2015“ 
изабрана је тема: Рурална архитектура и 
потенцијал села Поганово,  а предмет рада је било 
централно подручје у овом селу, односно објекат 
некадашњег Дома културе, који је већ дуги низ 
година девастиран, ван основне функције и  
рушевина је која у великој мери нарушава изглед 
целог Поганова и негативно делује на квалитет 
целог амбијента. 

Намера организатора ове Летње школе 
била је да се пред учеснике постави задатак да 
предметном објекту и локацији у целини, 
програмски и идејно, понуде решење за 
пренамену и преобликовање. Архитектонски и 
обликовно, решења су се тражила кроз 
транспонирање традиционалне архитектуре, 
њену примену у савременим оквирима и на 
конкретном простору. Студентима ауторима ових 
пројеката, који су имали прилику да бораве у 
самом Поганову, задатак је био изазов. Прилика 
да се на лицу места инспиришу и упознају 
локацију, осете атмосферу, доживе све боје, 
облике, мирисе и звуке руралног простора, 
допринела је да су пројекти који су настали као 
резултат  њиховог деловања, имали аутентичну 
димензију примереног и непретенциозног 
промишљања. 

 

 
        Затварање Летње школе 2015.  

Креативност у понуђеним садржинама, 
примереним простору и амбијенту, као и 
архитектонска решења, разноликост и висок 
степен одговорности коју су сви учесници 
показали током рада на Летњој школи, 
презентирана је премијерно на затварању ове 
манифестације у Поганову, 12. јула 2015. г. 
Публику су на овој изложби тада чинили 
малобројни мештани, али и њихове целе 
породице, као и гости. Многи грађани који су се 
током недељу дана, колико је Школа трајала, 
могли да заинтересују за рад ове необичне 
дружине архитеката, придружили су нам се на 
изложби. Посебно треба истаћи присуство 
архитекте из Београда, Ане Марије Ковенц, која је 
проводила део летњег одмора у Поганову. Након 
изложбе, јако похвално се изразила о самој идеји 
ове Школе, али се осврнула и на завидне 
резултате које су наши студенти презентирали. 

Програм рада на Летњој школи одвијао се 
у неколико фаза, у објекту који је у непосредној 
близини предмета рада, у  Дому планинара, који 
је  лоциран тик уз објекат Дома културе. То је 
омогућило размену мишљења и идеја студената и 
њихових професора, уз непосредни визуелни 
контакт, перманентно током свих седам дана рада 
на пројектима. Већ је поменута сарадња са 
мештанима, који су се интересовали за рад наших 
учесника Школе, почев од најмлађих па све до 
најстаријих посетилаца. Наши домаћини, у 
кућама у којима смо боравили, били су веома 
срдачни и гостопримљиви. То су објекти руралне 
архитектуре, које су власници већ адаптирали за 
рурални туризам. Реч је о објектима „Тошин 
конак“ и кући „Погановска шопка“ који већ имају 
и своје сталне госте током летњих месеци. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- учесници и организатори 
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Изложба 10.10.2015.године 
 
Структура изложених радова обухватила 

је у првом реду приказ постојећег стања Дома 
културе у Поганову , као и четири идејна пројекта 
за ревитализацију и реконструкцију самог објекта 
и локације његовог непосредног окружења. 
Прилог који је посебно илустровао рад и 
резултате Летње школе је постер са цртежима 
најмлађих учесника, који су нам се постепено 
придружили током рада. То су деца и унуци 
мештана Поганова, дошли да ту проведу свој 
летњи распуст, али су се заинтересовали за рад 
наших студената и спонтано им се придружили. 
Ово са поносом истичемо као највећи спонтано 
настали квалитет ове Летње школе, јер су радови 
малих уметника показали да се можда међу њима 
крију наши будући студенти и колеге. 

Затим су своје место на изложби нашле и 
фотографије, које су имале за циљ да прикажу 
пратеће програме и садржаје који су део програма 
саме Летње школе. То су : свечаност на отварању 
рада Школе; предавања која су гости из Бугарске 
(са Европског Универзитета у Пернику) одржали, 
стручна екскурзија до села Сенокос (на изложби 
су могли да се виде и артефакти, фосили из села 
Сенокос- окамењене шкољке и црви, амонити). 
На фотографијама је документована и посета 
фарми крава недалеко од Смиловског језера, као и 
посета   спортском центру у Димитровграду. Овде 
су се нашли и детаљи са другарске вечери око 
логорске ватре, што је на неки начин 
представљало затварање ове манифестације, а 
сведочанство је богатог културно-забавног 
програма и дружења свих учесника. 

 
 

 
        
      Отварање изложбе 10.10.2015.г. 

Поред ових експоната, на изложби је дат и 
избор неколико радова насталих као резултат 
рада на предмету РУРАЛНА АРХИТЕКТУРА. 
Радови наших студената, некадашњих и 
садашњих, могли су посетиоцима да приближе 
нека од решења и размишљања на тему: 
становање на селу у савременим условима. 
Углавном су све куће за становање на селу имале 
и аспект бављења руралним туризмом, тако 
актуелном темом у данашњем пружању шанси за 
неразвијена рурална подручја. 

Након недељу дана, изложба је била 
затворена, експонате је погледало много наших 
колега, и може се рећи да је циљ постигнут. Кроз 
неколико гостовања на локалним телевизијама и 
прилогом на националној телевизији, рад Летње 
школе и достигнућа које су учесници постигли, 
представљени су нашим суграђанима. Остаје само 
да се уложи напор и настави сама идеја едукације 
студената кроз овај вид активности на Летњој 
школи. За сада постоји добра воља и визија да 
овакви пројекти своје праве вредности тек треба 
да испоље и достигну, а један од квалитета је и 
међународни карактер ове прве летње школе. 
Настојање свих идејних твораца и суорганизатора 
је да се манифестација учини традиционалном. 
Сада је на потезу организациони одбор и 
организација нове ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ 2016. 

 

 
            Амонит из Сенокоса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- учесници Летње школе и организатори  
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Ауторски тим:  
Јована Јанковић, Бојана Младеновић и Биљана 
Милојковић 
 
 

 
Ауторски тим:  
Александра Живков, Невена Благојевић и 
Урош Денчић 
 

 
Ауторски тим: 
Лазар Драгутиновић, Јован Стојановић и 
Милош Трајковић  
 
 

 
Ауторски тим:  
Никола Косановић, Бранислав Радивојевић и 
Александра Милић 
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Arch. ANTONELLO DE BONIS 
 
ПРЕДАВАЊЕ  О  ПРИМЕНИ 
САВРЕМЕНИХ МАТЕРИЈАЛА 
 

 
 

У сарадњи са Грађевинско-архитектонским 
факултетом у Нишу, 2.11.2015. г. одржано је 
предавање италијанског архитекте Antonella 
De Bonisa (StudioDquadro) који је и гостујући 
професор на факултету за архитектуру La 
Sapienza у Риму. 
 
Двочасовно предавање је омогућило студентима и 
стручној јавности да се информишу о савременим 
достигнућима из области примене иновативних 
технологија и материјала у архитектури, 
илустрованим примерима изведених објеката и 
идејних архитектонских пројеката италијанског 
архитекте А. Де Бониса. Пред пуним 
амфитеатром, приказани су Italian Pavillion  
на шангајском светском сајму (2010), кошаркашки 
стадион Palamontepashchi у Сијени (2008), Multi 
Media Public Library у Нембру (2007) и Interactive 
Science Museum на Малти (2013).  
 
 
 

 
Са посебном инспирацијом, Де Бонис је објаснио 
своје спајање уметности и науке, на граници 
између инвентивности и сећања, између 
савремености и традиције, као што je њему 
открио Ренцо Пјано (Renzo Piano). Поред 
илустрације свог доживљаја односа tehne-poiesis, 
Де Бонис је дотакао и проблеме реализације 
архитектонског дела, нарочито у контексту 
примене савремене технологије. 
Предавање су подржали градска општина 
Медијана и фирма Fibran 
 

 
 

 
       (Текст и фотографије: www.upcluster.org)  
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Мастер рад Јање Бранковић 
 

СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС У НИШУ 
 
Ментор: проф Горан Јовановић 
Чланови комисије:  
проф А. Кековић, проф Љиљана Василевска  
Рад одбрањен 2014.г. 
 

Анализа локације 
За пројектовање урбанистичко - 

архитектонског комплекса намењеног социјалном 
становању изабрана је локација на територији 
града Ниша, у општини Медијана. Локација је 
оивичена следећим улицама: улицом Николе 
Коперника на североистоку, Бледском улицом са 
источне стране, на југозападу парцелу ограничава 
Хомољска улица, док кроз саму локацију пролази 
и Сићевачка улица правцем исток-запад. У даљој 
анализи локације Сићевачка улица биће изостав- 
љена јер је омогућено њено затварање и потпуна 
интеграција две парцеле које је она делила. 

Сама локација има велику предност јер је 
веома близу центра, на свега неколико минута  

 
 

 
              

Основа приземља са партерним решењем 

 
 

вожње добро обезбеђеним градским саобраћајним 
линијама јавног превоза. Бледска и Хомољска 
улица директно излазе на Булевар др З. Ђинђића 
који је међу најбитнијим саобраћајницама шире 
централне зоне града Ниша. У питању је локација 
на којој се налазе породичне куће које су на 
нормалним раздаљинама, па је омогућена и 
релативно добра осунчаност. 
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Концепт урбанистичко –  
архитектонског решења 
Урбанистичким планом предвиђене су две 

угаоне зграде спратности По+П+3+Пк међусобно 
повезане од друге етаже. На локацији није сачуван 
ни један објекат, циљ је био повећање стамбених 
јединица, интимизација истих и повећање 
густине насељености. У питању је ивична, 
блоковска изградња, док је централни део 
парцеле замишљен као парковски простор уређен 
за одмор и рекреацију станара и игру деце. 
Објекат је чисто стамбене функције, међутим, део 
приземља и прве етаже заузимају заједничке 
просторије станара, познате и као "community 
hall" како би одрасли, али и деца, могли да 
проводе слободно време међусобно се дружећи. 
На углу где се повезују, објекти иду до висине 
поткровља, док се на својим крајевима каскадно 
скраћују за пола осовинске дужине стубова. Цео 
објекат је постављен на мрежи стубова од 7x7 
метара. Систем станова је подељен на укупно 
седам засебних улаза. Комплекс броји укупно 83 
стамбене јединице, просечне површине од око 130 
квадратних метара. У приземљу је 15 станова, на 
првом спрату стан више, друга етажа подељена је 
на 18 станова, док се на трећем спрату и 
поткровљу налази по 17 стамбених јединица. 
Станови су оријентисани североисточно и 
југозападно и имају повољне визуре ка 
унутрашњости блока. Станови у приземљу имају 
своје засебне терасе. Највећи број станова има по 3 
спаваће собе и 2 купатила, док је код свих јасно 
одвојена дневна зона боравка од ноћне зоне.  

Паркирање је у потпуности решено 
поземном гаражом са укупно 90 места за 
паркирање аутомобила. Уз подземну гаражу, у 
подрумским просторијама налазе се и оставе 
станара, као и просторије намењене техничком 
блоку. 

Унутрашњост блока је уређена парковски, 
али једноставно, са 2 врсте поплочавања, великим 
зеленим површинама за одмор и рекреацију, као 
и простором за игру деце. Сваки стан у приземљу 
који је окренут ка заједничком дворишту има 
своју засебну башту нешто изнад коте терена.   
Пешачки саобраћај је решен мрежом стаза у 
унутрашњости парцеле, до којих долази и 
неколико споредних стаза. У урбанистичком 
 
 

 
 
 
 
 
 
решењу је коришћена модерна урбана опрема 
која са објектом чини складну архитектонску 
целину.  

Конструкција објекта је скелетна, а на 
местима подрума темељена на контра плочама.  
Што се спољашње архитектуре тиче, она је 
једноставна, акценат је стављен на кубусе дубине 
од 1,5 м, коришћени су различити материјали од 
којих су најбитнији дрво, стакло, бетон и фасадни 
панели једноставног дизајна. Визуелна 
препознатљивост стамбених јединица у 
архитектонском склопу је јако битан фактор у 
пројектовању вишепородичног становања, а та 
препознатљивост је постигнута управо игром 
кубуса и комбинацијом беле и боје дрвета, док је 
приземље обложено фасадним панелима тамно 
љубичасте боје. 
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 Основа 2. спрата, фрагмент 
 
 

 
МАСТЕР РАД  ЈАЊЕ БРАНКОВИЋ 
          на предмету ЕНТЕРИЈЕР 

 
Тема овог дела пројекта јесте уређење 

дневне зоне стана "A" на 1. спрату, која обухвата 
просторије дневног боравка, трпезарије, кухиње и 
предсобља. Кухиња је организована на површини 
од 7.5 м², рађена по мерама и преко шанка 
директно повезана са трпезаријом. Дневни 
боравак је организован око тв полице као 
централног мотива. Доминантан материјал у 
ентеријеру јесте дрво, светлијих и тамнијих 
нијанси у комбинацији са белом бојом, да би се 
постигла модерна, али истовремено и топла, 
пријатна атмосфера и избегла презагушеност 
бојама. Такође, ту су и детаљи у тамно 
љубичастим тоновима, како би се добио 
динамичан изглед. Усклађеност свих елемената 
ентеријера постигнута је наменским 
дизајнирањем, по мерама. Оно што је 
искоришћено као готов производ јесте гарнитура 
за дневни боравак, као и бела техника, али и 
неколико ситница декоративног карактера. Цео 
простор је окренут ка југоистоку, па је дневна 
осветљеност током скоро целог дана јако добра, 
као и вештачка, постигнута уградним светлом. 
Поједини спуштени делови имају естетски, 
декоративни карактер, али и ту улогу да прикрију 
постојеће инсталације. 
 

 
 

    Основа дневног боравка 
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Приредио др арх. Хранислав Анђелковић 
 

НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ АРХИТЕКАТА 
 

Настављамо са објављивањем имена 
дипломираних архитеката на Архитектонском 
одсеку Грађевинско-архитектонског факултета у 
Нишу који је отворен 1995. године (последњи пут 
смо имена новодипломираних архитеката новог 
Одсека објавили у броју 43/44 нашег часописа – 
април 2014). Овде је обухваћен период од  5.9.2013 
– 6.7.2015. године. 

Ради комплетнијег увида редни број показује 
укупан број дипломираних од јуна 2000. године 
када је дипломирао први студент новоотвореног 
Архитектонског одсека.  

   
893. Марко Т. Аранђеловић 

Урбанизам 
10.10.2013. 

894. Никола Љ. Стојић 
Урбанизам 
31.10.2013. 

895. Бобан. М. Богдановић 
Пројектовање стамбених зграда 
14.11.2013. 

896. Милош К. Николић 
Пројектовање стамбених зграда 
21.11.2013. 

897. Игор Д. Стојковић 
Пројектовање стамбених зграда 
5.12.2013. 

898. Милана Г. Кујунџић  
Урбанизам 
5.12.2013. 

899. Славољуб З. Николић  
Пројектовање стамбених зграда 
26.12.2013. 

900. Дејан Ј. Крстић 
Пројектовање друштвених зграда  
26.12.2013. 

901. Марија Ж. Панајотовић  
Пројектовање стамбених зграда 
27.12.2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

902. Гордана Р. Митић 
Пројектовање друштвених зграда 
23.1.2014. 

903. Данијела Ј. Ранчић  
Пројектовање стамбених зграда  
15.5.2014. 

904. Александар Ј. Петковић 
Пројектовање друштвених зграда 
5.6.2014. 

905. Александра З. Лепојевић 
Пројектовање стамбених зграда 
5.6.2014. 

906. Дарија Н. Пемац  
Пројектовање стамбених зграда 
13.10.2014. 

907. Милена В. Антић   
Пројектовање стамбених зграда 
31.10.2014. 

908. Ивана А. Генов  
Пројектовање друштвених зграда 
26.12.2014. 

909. Душан. М. Радмаковац  
Пројектовање друштвених зграда 
26.126.2014. 

910. Миона Д. Трифуновић  
Пројектовање стамбених зграда 
12.2.2015. 

911. Марија М. Ћирић  
Пројектовање друштвених зграда 
11.12.2014. 

912. Ана Д. Марковић 
Пројектовање стамбених зграда 
19.3.2015. 

913. Марија Д. Ђорђевић 
Пројектовање стамбених зграда 
18.6.2015. 

914. Гордана Т. Бошковић 
Пројектовање друштвених зграда 
2.7.2015. 

915. Мирјана З. Ђорђевић 
Пројектовање друштвених зграда 
6.7.2015. 
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САН О ГРАДУ 
Међународни конкурс за урбанистичко 
уређење Београда 1921-1922. 
 
Аутор: др Злата Вуксановић-Мацура 
Издавач: Орион арт, Београд, 2015. 
 

Књига „Сан о граду“ауторке Злате 
Вуксановић-Мацура, која је 2015. године на 24. 
Салону урбанизма у Нишу добила прву награду у 
категорији публикација, говори о међународном 
урбанистичком конкурсу за Београд који је 
спроведен током 1921−22. године као основа за 
израду генералног плана града 1923-24. 
Београдски конкурс је био део европских токова у 
развоју модерног урбанистичког планирања где 
су међународне утакмице биле својеврсна 
размена искустава и идеја. Био је то један од 
путева ширења нових знања међу стручњацима – 
урбанистима, архитектима и инжењерима, али и 
политичарима и другим доносиоцима одлука 
који су често били чланови жирија а у свом 
свакодневном раду пресудно утицали на уређење 
и развој Београда. За Београд, овај конкурс је био 
значајан јер му је предочио бројне новине.  

Књига приказује конкурс у целини – од 
расписа до објављивања резултата, од геодетских 
подлога до конкурсних радова. Користећи 
заборављене и мало познате материјале из 
иностраних и домаћих архива, музеја, збирки и 
сродних институција, ова књига открива 
чињенице и догађаје о урбанистичком развоју 
међуратног Београда о којима се до данас врло 
мало знало или се понешто наслућивало, а често и 
врло погрешно. Намера ауторке Злате 
Вуксановић-Мацура била је да се расветли овај 
важан сегмент историје урбанизма Београда и 
његове урбане историје, ради јаснијег разумевања 
професионалних, друштвених и историјских 
токова који су утицали на обликовање данашњег 
града. 

Први део књиге, почињући са урбаним 
каратеристикама Београда око 1920. године, даје 
анализу просеца реализације целокупног 
конкурса, обухватајући мотиве за његово 
покретање, процес израде конкурсног програма, 
питање подлога које су учесници добили, 
међународне реакције на распис, пројекте за 
уређење и проширење Београда које су учесници 
предали, ток жирирања, објаву резултата, имена 
победника и награђених урбаниста, мишљења 
домаће и стране јавности о конкурсу. Ауторка је 

 

 

анализирала оригинална текстуална 
образложења конкурсних радова и до сада скоро 
непознате цртеже које је открила у иностраним 
архивама, библиотекама и музејима. Треба истаћи 
да су на београдском конкурсу учешће узели 
најпознатији европски тимови са богатим 
искуством у планирању многих градова од 
Антверпена и Берлина, преко Париза и Женеве 
до медитеранских градова и Анкаре. 

У другом делу књиге налазе се преводи 
оригиналних описа 11 конкурсних пројеката који 
се чувају у Библиотеци града Београда у Одељењу 
старе и ретке књиге и књиге о Београду. Ова 
текстуална образложења показују нам да су 
предати конкурсни радови по својој садржини и 
форми имали све одлике генералних 
урбанистичких планова какви су се радили у 
Европи тог времена, а за шта је београдски 
конкурс и био расписан. Текстови су у овој књизи 
окупљени на једном месту и омогућавају да се 
лакше сагледа сва комплексност београдског 
конкурса. Они дају увид у читав низ становишта 
на којима се заснивала тадашња теорија и пракса 
урбанистичког планирања града. Они показују да 
су многа од ових гледишта присутна и у 
данашњем урбанизму. 

 
        Др Злата Вуксановић-Мацура 
_______________________________________________ 
Књига је добила Прву награду Удружења 
урбаниста Србије на 24. Салону урбанизма 
новембра 2015.г. у Нишу 
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Проф. др Александар Кадијевић* 
 

АРХИТЕКТУРА И КОМЕНТАРИ 
Зборник текстова о архитектури 
 
Аутор: Зоран С. Чемерикић 
Издавач: Самостално издање аутора 
 

Књига ,,Архитектура и коментари'' 
представља антологију одабраних студија, 
коментара и интервјуа нишког архитекте Зорана 
С. Чемерикића (1948), објављиваних у домаћој 
стручној периодици током последњих петнаест 
година. Систематизована 2014.године, тематски 
обједињује низ проблема савремене 
архитектонске струке и њене историографије које 
је писац приљежно тумачио. Истиче се као 
четврта у низу његових ауторских публикација.  

 
Незнатно измењени, одабрани прилози су 

објављивани од 2000. до 2013.године у  гласнику 
Друштва архитеката Ниша ,,Архитект“,  
београдским часописима „Архитектура“ и 
„Архитектура и урбанизам'', новосадском „ДаНС-
у“, као и нишким „Народним новинама''. Потреба 
да се најподстицајнији осврти групишу на једном 
месту, као и да се досадашњи публицистички рад 
арх.Чемерикића заокружи адекватном 
антологијом, довели су до појаве ове књиге. 
Подједнако аналитично у њој се проблематизује 
цивилизацијски статус знаменитих старијих 
објеката, критикује уређење савремених 
ентеријера, разобличавају шкакљиве 
урбанистичке и конкурсне контроверзе, 
осветљавају сакралне и профане теме,  домети 
авангарде и ретрогарде. 

 
Сходно профилу заступљених прилога, 

антологија је подељена на историографске осврте,  
приказе књига и изложби, путописе, дописничке 
коментаре, полемике и интервјуе са 
савременицима. Тиме је потврђена  свестраност 
Чемерикићеве интелектуалне вокације, усмерене 
ка различитим пољима и историјским епохама. У 
свакој области провејава ауторов критички став, 
било да се ради о пионирским вредновањима 
опуса заборављених међуратних неимара, 
надахнутим путописима светских метропола или 
ангажованим коментарима текуће продукције. 
 

Превасходно усмерен на просуђивање 
богатог градитељско наслеђа Ниша и околине, 
колико и на проблеме савременог локалног 
пројектантског стваралаштва, Чемерикић у 
антологији разматра и шире појаве - феномен  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
идеологије у архитектури, градитељске 
специфичности смедеревског храма Св.Ђорђа, 
планове за Београдску оперу,  стање у 
југословенском неимарству 1966.године, 
градитељске сегменте Москве, Софије, Лондона  
и других градова. 

 
Било да пише о модернистичким 

хотелима Нишке Бање, нишкој Саборној цркви 
или пешачким мостовима Москве, Чемерикић 
увек уноси висок степен актуелизације, чинећи 
дискурс отвореним и провокативним. Осим 
обиља приказаних тема и покренутих проблема, 
слојевитост ауторових коментара вишеструко 
оправдава приређивање ове подстицајне 
антологије.  

 
 
*Проф. др Александар Кадијевић, управник 
Одељења за историју уметности Филозофског 
факултета у Београду и секретар/руководилац 
Одељења за ликовне уметности Матице српске 
 
_______________________________________________ 
Књига је добила Награду у категорији 
Публикације из области архитектуре 
на Тријеналу архитектуре Ниш 2015.г.  
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Гласник Завода за заштиту споменика 
културе Ниш              Број 1. Ниш 2015. 
 

СТУБОВИ БАШТИНЕ 
Pillars of heritage 
50 година Завода   
 

Издавач:  
Завод за заштиту споменика                    
културе Ниш 
 

Главни одговорни уредник: 
Елена Васић Петровић, дир. Завода 
 
„Поводом великог јубилеја „50 година рада Завода 
за заштиту споменика културе Ниш“, који 
прослављамо у 2016.години, после много времена 
остварена је идеја о покретању часописа. Пола 
века постојања, на стотине људи, места, 
активности и догађаја, на хиљаде докумената, 
бескрајни ентузијазам, воља и посвећеност послу. 
Његово име, „Стубови баштине“, у себи носи 
управо те елементе. Наша је жеља да све то остане 
записано, као и да буде доступно свима, данас и у 
будућности“         (из Уводне речи) 
 
Садржај 
УВОДНА РЕЧ 
Ђорђе Стошић, ИСТОРИЈАТ ЗАВОДА ЗА 
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА  КУЛТУРЕ НИШ 
 
Истраживања 

Гордана Јеремић, МОЗАИЦИ ВИЛЕ СА 
ОКТОГОНОМ ИЗ МЕДИЈАНЕ КОД НАИСУСА 
Милена Милошевић Мицић, О ХРАМУ СВЕТОГ 
АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА У СЕЛУ БАЛИНАЦ 
КОД КЊАЖЕВЦА 
Александра Мирић, СТАМБЕНА БАЛКАНСКА 
АРХИТЕКТУРА ОРИЈЕНТАЛНОГ ТИПА-
СЕЛАМЛУК У ВРАЊУ 
 
Конзервација, рестаурација и ревитализација 

Ивана Цветковић, Ана Момчиловић 
Петронијевић, ПРЕГЛЕД КОНЗЕРВАТОРСКИХ 
РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ НАЛАЗИШТУ 
ЦАРИЧИН ГРАД 
Елена Васић Петровић, ПИРОТСКА ТВРЂАВА-
ПРЕДЛОГ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕГРАДНОГ 
БЕДЕМА ДОЊЕГ ГРАДА 
Ана Костић, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПАЛАТЕ 
ЈОВАНОВИЋ У НИШУ 
Ивана Цветковић, ЗГРАДА ТРГОВАЧКОГ ДОМА 
У НИШУ-ИСТОРИЈАТ НАСТАНКА И ПРЕДЛОГ 
ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ 

 
 
Прикази 
Сима Гушић, ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ 
КОНСТРУКЦИЈЕ ТРАЈАНОВОГ МОСТА 
Јулка Кузмановић Цветковић, АРХЕО-ПАРК 
ПЛОЧНИК ПРЕЗЕНТАЦИЈА АРХЕОЛОШКОГ 
НАЛАЗИШТА 
Зоран Чемерикић, ПРИЧА О ЛОНДОНСКОЈ 
ТЕРМОЦЕНТРАЛИ БАТЕРСИ 
 

Извештаји 
Бора Димитријевић, FELIX ROMULIANA-КОРАК 
У ТРЕЋИ МИЛЕНИЈУМ 
Ивана Цветковић, КОНЗЕРВАТОРСКО- 
РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА КУЛИ БР.7 
УТВРЂЕЊА АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА 
ВРЕЛО-ШАРКАМЕН КОД НЕГОТИНА 
Александар Вукојевић, КОНЗЕРВАТОРСКО- 
РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА БАРУТАНИ 
БР.4 НА НИШКОЈ ТВРЂАВИ 
Елена Васић Петровић, КОНЗЕРВАТОРСКО- 
РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ЦРКВИ 
СВ.НИКОЛЕ У КУРШУМЛИЈИ 
Елена Васић Петровић, СТАРОПЛАНИНСКО 
СЕЛО ГОСТУША-ИСТРАЖИВАЊЕ И 
ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГА ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ  
 

Актуелности 
Александра Мирић, РАДНИ КАМП 
РЕСТАУРАЦИЈЕ ДРВЕНИХ ПРОЗОРА У КОТОРУ 
Елена Васић Петровић, КУРС КОНЗЕРВАЦИЈЕ И 
МЕНАЏМЕНТА АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗИШТА 
СА МОЗАИЦИМА 
Мирко Станимировић, ANTONELLO DE BONIS-
ГОСТОВАЊЕ ИТАЛИЈАНСКОГ АРХИТЕКТЕ У 
НИШУ 
 

In memoriam 
АРХИТЕКТА АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ 
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РЕГИОНАЛИЗАМ У СРПСКОЈ 
МОДЕРНОЈ АРХИТЕКТУРИ 
 
Аутор:     др Игор Марић 
Издавач: Институт за архитектуру  
                 и урбанизам Србије,  
                 Београд, 2015. 
 

«Допринос ове монографије у изучавању 
регионализма у Србији, полазећи од далеких 
средњовековних извора, је у објашњавању 
феномена приступа националној баштини, који 
су се сукцесивно понављали у одређеним 
периодима, али и у запажању подстицајних 
ресурса које народни и регионализам базиран на 
средњовековној српској баштини садрже. 

Тек презентацијом целокупне материје, у 
оквиру једног истраживачког поступка, сагледава 
се укупност националног архитектонског 
стваралаштва, које је у оквиру интернационалног 
– глобалног и сопственог – локалног, изнедрило 
значајна и препознатљива дела. 

Културолошки гледано, монографија је 
допринос теорији и будућој пракси, посебно оним 
ауторима који креативни набој траже у сажимању 
времена и простора при стварању естетске и 
значењске форме...» 

(Рецензија проф. др Милорада Рибара) 
 
«Путем систематизовања  сопствених и 

искустава и истраживања других аутора, урађен је 
истраживачко-научни рад који на једном месту 
представља регионалне тенденције у српској 
архитектури од средњег века до данас. 
Занимљиво је уочити да је регионализам као 
континуалан ток стална тенденција у обликовном 
и естетском разматрању, као и да се увек 
паралелно одвија са утицајима 
интернационалних стилова.  

Кроз сагледавање овако претпостављеног 
регионализма у српској архитектури уочава се и 
његов значај у развоју укупне културе и свести 
домаћих стваралаца. Тежња ка аутохтоном, често 
негирана као прогресивна, овде је приказана у 
сасвим другом светлу, и то као покретачка снага 
која персонализује ствараоца  и једну културну 
средину која је свесна сопствених својстава и 
корена.» 

(Рецензија проф Михајла Тимотијевића) 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

„Монографска студија је подељена на 
неколико поглавља у којима се хронолошки 
обрађује тема регионализма у српској 
архитектури од преднемањићког периода до 
данас.  

Јасно су приказани временски периоди 
значајни за развој регионалне архитектуре.  До 
сада су се многи истраживачи бавили овом темом 
сагледавајући је или са одређеног аспекта или у 
оквиру једног периода или пак чисто теоретски 
или полемички. Ова монографија има за циљ да 
на један сажет начин прикаже укупност 
предметне проблематике на једном месту. На 
синтетичан и прегледан начин аутор је успео да 
повеже веома дуг временски период и да 
представи тезу о сталним тежњама да се ствара 
архитектура која води рачуна и тражи узоре у 
материјалној и духовној култури свог животног и 
културног простора“ 

 
(Рецензија проф Владимира Лојанице)   
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 ГЛАСНИК ИКС 
Издавач: Инжењерска комора Србије, Кнеза Милоша 9, 11000 Београд. 

www.ingkomora.rs 
 

 

 
ГЛАСНИК ИКС бр. 37, фебруар  2016., (60 колор страна у боји) 

 

ПИСМО ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА: Као у Европи... (проф. Др Милисав Дамњановић, председник ИКС) • 
СКУПШТИНА: На деветој редовној скупштини донета кључна документа за рад Коморе (Драгана Ђурић)  • ИЗВЕШТАЈ 
РАДНЕ ГРУПЕ МИНИСТАРСТВА: Сарадња са министарством улази у жељене токове (Ивана Магделенић) • 
МЕЂУНАРОДНИ WEBINAR: Предавање „The legal acts digital signature in ecec member countries anda the experiences of 
the profession“ • СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: Непрестрано стручно усавршавање (Cpntinual Professional Development – 
CPD) (Бранко Марковић); Стручно усавршавање по нациналном програму обуке (мр Милана Миловић) • ГОДИШЊИ 
СКУП УРБАНИСТА: Урбанисти на Борском језеру (Ивана Лазин) • СУСРЕТИ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА: Сусрети 
просторних планера Србије 2015. (Ивана Лазин) • МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ: Још једно признање Инжењерској 
комори Србије и професору Шумарцу • ДАНИ ИНЖЕЊЕРА: дани инжењера Србије 2015. (Вера Бубоња, Гордана 
Баштоваопвић) • РЕГИОНАЛНА САРАДЊА: Инжењерска комора Србије на 8. састанку инжењерске иницијативе за 
регионалну сарадњу (Ивана магдалинић) • САРАДЊА СА ДРУГИМ КОМОРАМА: Сарадња Инжењерске и Лекарске 
коморе Србије; Представник Инжењерске коморе Србије на прослави рада Инжењерске коморе Црне Горе • НАГРАДЕ 
ИКС: Добитници награда Инжењерске коморе Србије за 2015. • НАГРАДА КОМОРЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО: Верујем у 
ефекат организованог деловања инжењерске коморе (Милан Лојаница, архитекта) • СТРУЧНИ ПРИЛОЗИ: ЈП Завод за 
урбанизам Војводине, Нови Сад; Зоран Гаћиновић, дипл. ел. инж, Ивана Лацкоцић, дипл. Ел. Инж, Дејан Јакшић,  дипл. 
ел. Инж, Јован Златановић, дипл. ел. Инж: Година завршетка дигитализацијемТВ сигнала у републици Србији (први 
део); Бранко Марковић: Електронски потпис за брже издавање грађевинских дозвола • АУТОРСКО ПРАВО И 
СТВАРАОЦИ У СРБИЈИ: Слободан Ивков: Чији су оригинали • ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ НИША: Александар Панчић: 16. 
Дани архитектуре Ниша • РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ: Вера Бубоња: Из рада регионалних центара • ИКС НА 
БЕОГРАДСКОМ САЈМУ: Гордана Баштовановић: Национални програм обуке на Београдском сајму • „Х“ ПРИЧА: 
Драган М. Бабовић: Хапшење због архитектуре – Судије времена – о цару и његовом новом оделу • У СУСРЕТ 
БУДУЋИМ ЧЛАНОВИМА: Мирјана Ротер-Благојевић, Марко Николић: Приказ студентске изложба Фиренца-Београд-
Фиренца (Косанчићев венац 1941 – 2015) • ОБАВЕШТЕЊА: Катарина Миловановић: Продужено осигурање 
професионалне одговорности чланова ИКС 
  

 

 
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. 41, децембар 2015. г. (88 страна, у боји): 

 

УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Александра Пештерац, Маја Момиров, Мила Јевић: Програмске и 
значењске трансформације и анализа домова културе кроз утицај културалног контекста; Катарина Анђелковић: 
Темпорални релеј у дискусији синематичког сусрета са архитектуром; Ђорђе Алфиревић, Сања Аимоновић 
Алфиревић: Интерполација у архитектури: приступи пројектовању интерполираних објеката и „спона” као интегративни 
елемент/ Infill Architecture: Design Approaches for In-Between Buildings and „Bond” as Integrative Element; Тијана 
Црнчевић, Божидар Манић, Игор Марић: Зелени зидови урбаних простора у контексту климатских промена - преглед 
новијих оквира и искустава; Божидар Манић, Ана Никовић, Игор Марић: Однос традиционалних и савремених 
елемената у црквеној архитектури земаља западног хришћанства у ХХ веку  / The Relationship between the Traditional 
and Contemporay Elements in the Church Architecture of the Western Christian Countries in the 20th Century; Александра 
Гајић: Различити методолошки приступи у дефинисању руралних и урбаних подручја; • СТРУЧНИ РАДОВИ: Ђорђе 
Алфиревић: Разговор о брутализму: интервју са архитектом Љупком Ћурчићем; Верица Крстић, Милена Кордић, 
Јелена Ристић Трајковић: Интервју са архитектом Филипом Рамом. Имагинација без научног сазнања није довољна; 
Милош Р. Перовић: Сан о граду. Међународни конкурс за урбанистичко уређење Београда 1921-1922 / Злата 
Вуксановић-Мацура; Петар Цигић: Итинерери: Модерна и Медитеран. Траговима архитеката Николе Добровића и 
Милана Злоковића, aуторa Љиљанe Благојевић. 
 

 

 
ДаНС 

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

 

 
ДаНС  бр. 80, јaнуар 2015.г. (68 страна у боји) 

 

• УВОДНИК  • ТЕМА БРОЈА: УРБАНЕ РЕАЛНОСТИ/ Реалност урбаног света; Заједнички, дељиви град: Урбанизам који 
се помаља у градовима Средње и Источне Европе; Мали урбанизам: Добро дошли кући, на шведски начин – 
Александра Стратимировић; Нови Сад – здрав Град?; Утицај друштвених промена на урбану траксформацију Новог 
Сада;Локалне политике и урбана самоуправа у Новом Саду; Родни аспекти урбанизма; Дизајн за све.Како до 
приступачног окружења; Урбана реалност јавних простора за децу; Поштујмо зелене површине Новог Сада; Каменички 
парк – централни градски парк; Урбанистичка студија трансформације потеса Шумске улице у Новом Саду; Анализа 
локација за постављање јавних чесми на територији Новог Сада; Bizarre Love Triangle. The public Sculptures of Novi 
Sad;Проблеми заштите градитељског наслеђа; Бела камена лађа у Панонској равници залог прошлости за будућност; 
Ранжирна станица; Урбана реалност на Балкану – суочавање са проблемима саобраћаја; Нови Сад – реалитети друге 
деценије 21. века; Шетњом до гребена; Бициклистичке стазе у Новом Саду – кратак преглед стања; „NS bike“ систем; 
Урбана герила; Нови Сад, адреналински град; Трагови креативног микрокосмоса – стрит арт и графити; Урбана 
реалност Новог Сада на друштвеним мрежама; Архитектонски догађај одраз урбане реалности (приказ истраживачког 
пројекта: Дани салона); акете пешачке зоне Новог Сада; Добитници Награде Ранко Радовић за 2014. годину; Архитекта 
Милан Стојков – добитник Табаковићеве награде у 2014. години; Нови РТВ домна старом месту; Импресије из 
Хамбурга; Паразитска архитектура; Анализа  кровних  вртова и зелених зидова • IN MEMORIAM: АРХИТЕКТА Душан 
Крстић (1938-2014); професор др Светлана Вуковић (1940-2014). 
 

 

 
 
 



66 
 

 
АРХИТЕКТУРА 

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

 

 
Архитектура бр. 189, мај-јуни 2015.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у боји) 

 

• АСА – ФОРУМ: А. Маркуш: Конкурс (коментар) • КОНКУРС: Светосавски плато – vs. Светосавски плато (Резултати 
конкурса за реконструкцију простора Светосавског трга – приказ радова) • ЕСЕЈ: Дарко Веселиновић: Живот у сенци 
палата и храмова (Традиционалне стамбене четврти у Пекингу и Шангају) • КРИТИКА: Антоније Антић: Доградње 
надградње адаптације • ПРИКАЗ: Милица Вујошевић: Forum Chriesbach – одржива зграда истраживачког института 
(Атријумски тип у архитектури комерцијалних објеката /5/) •
ЕСЕЈ: Срђан Гавриловић: Зидови и храст • СВЕДОЧЕЊА: Михаило Чанак: Аутомонографија • ДОКУМЕНТИ: Никола 
Добровић: Завршне године (писма архитекти Страхињи Бановићу – 4.7.1966). 
 

 

Архитектура бр. 190, јули-август 2015.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у боји) 
 

• АСА – ФОРУМ: А. Маркуш: Лексикон (Коментар) • КОНКУРС: Светосавски плато – vs. Светосавски плато (Резултати 
конкурса за реконструкцију простора Светосавског трга – приказ радова) • КОМЕНТАР: Антоније Антић: Палате (У доба 
када је Хаџи Неимар градио конаке ... богати Срби у Трсту градили су палате) • КРИТИКА:  Срђан Гавриловић: 
Архитектура и деструкција; Мирјана Лукић: „Три централна трга“ (Расипање новца за бесмислене конкурсе...) • 
PARKITEKTURA: Драгана Ромић: Jakob Javic Federal трг; Милорад Јевтић: Критички гамбит (приказ књиге – Зоран 
Маневић) • МАТЕРИЈАЛИ: Мирјана Трошић: Одржива кућа – одрживи матријали; Асосијација српских архитеката (АСА): 
Рушитељи градитељског наслеђа • IN MEMORIAM: Миодраг Даја Анђелковић: Александар Радовић (Одлазак великог 
човека...) • СВЕДОЧЕЊА: Андрија Маркуш: Ранко Ђошовић (Цијепао је линију од једног милиметра на 25 линија...) • 
КРИТИКА: Љиљана Алексић: Становање по нормативима (Однос корисника и структуре стана као параметар 
квалитета становања) • ЕСЕЈ: Милица Вујошевић: Музеји (Атријумски тип у архитектури комерцијалних објеката /6/) • 
СВЕДОЧЕЊА: Михаило Чанак: Аутомонографија • ДОКУМЕНТИ: Никола Добровић: Завршне године (писма архитекти 
Страхињи Бановићу – 22.7.1966). 

 

 

Архитектура бр. 191, септембар-октобар 2015.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у 
боји) 

 

• АСА – ФОРУМ: А. Маркуш: Ауторство (Коментар) • КРИТИКА:  Бојан Ковачевић: Имали га немали • ПОЈАВЕ: Зоран 
Маневић: Анатомија легализованог уништавања градитељске културе у Србији (Поводом рушења „Дејтонке“) • 
ИНИЦИЈАТИВЕ: Мирјана Лукић: Славија и обележје достојно овог трга • ЕСЕЈ: Срђан Гавриловић: Савамала – мит о 
граду, просторно физички оквир (Како ј настајао један град...) • МЕЂУ НАМА: Ержебет Ракочевић: Докторске 
дисертације • PARKITEKTURA: Драгана Ромић: Парк Killesberg; AСA: AAA – Ауторски атеље Асоцијације српских 
архитеката • РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Мирјана Трошић: Паметни вртићи (а међу њима и неки смрдљиви) • ПОЈАВЕ: Андрија 
Маркуш: Споменик хероју и споменик злочинцу • ДОГАЂАЈИ: Зоран Чемерикић: И квантитет и квалитет (Нишки 
Тријенале архитектуре) • ЕСЕЈ: Милица Вујошевић: Атријум у филмовима са Џејмс Бондом (Атријумски тип у 
архитектури комерцијалних објеката /7/)) • СВЕДОЧЕЊА: Михаило Чанак: Аутомонографија • ДОКУМЕНТИ: Никола 
Добровић: Завршне године (писма архитекти Страхињи Бановићу – 24.10.1966). 
 

 

Архитектура бр. 192, септембар-октобар 2015.г. (28 страна, црно-бело, четири стране (корице) у 
боји) 

 

• АСА – ФОРУМ: А. Маркуш: Палац (Коментар) • АКЦИЈА: Андрија Маркуш: КоАкоНеАрхитекти (Млади архитекти и 
студенти архитектуре јавно изразили огорчење због додатног обезвређивања култног објекта Светлане Кане Радовић) 
• КРИТИКА:  Мирјана Лукић: Споменик жртвама рата • СВЕТ: Добривоје Боб Влајчић: Муке са облакодерима • 
АКТУЕЛНОСТИ: З. М.: О грађевинама без градитеља (VI Конференција Завода за заштиту споменика културе о 
архитектури и урбанизму после Другог светског рата) • ЕСЕЈ: Марта Јовић: Астана – Један од најмање запажених, 
презентованих и хваљених мега пројеката („The Magic in the Middle of Nowhere“) • PARKITEKTURA: Драгана Ромић: 
Игралишта за сениоре • НОВИНЕ: Мирјана Трошић: ZEB / Експериментална нулта енергетска кућа • ЗЕЛЕНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ: Ђорђе Николић: 25 VERDE – кућа на дрвету • ЕСЕЈ: Антоније Антић: Идентитет; Милица Вујошевић: 
Атријуми у библиотекама (Атријумски тип у архитектури комерцијалних објеката /8/) • СВЕДОЧЕЊА: Михаило Чанак: 
Аутомонографија • ДОКУМЕНТИ: Никола Добровић: Завршне године (писма архитекти Страхињи Бановићу – 
29.10.1966,  26.11.1966). 

 
 

 

НАГРАДА НИШКИМ АРХИТЕКТИМА НА БЕОГРАДСКОМ САЛОНУ 
 
За зграду у Улици цара Уроша, “КонтраСтудио” из Ниша освојио је награду у категорији 

“Архитектура” на 38. Салону архитектуре у Београду. Тиму нишких архитеката који чине 
Мирољуб Станковић, Зоран Николић и Марта Николић признање је додељено за већ реализовано 
дело. Како се наводи у образложењу жирија, награда им се додељује “за искорак у естетском 
реинтерпретирању локалног архитектонског контекста”, као и за“отворено компоновање угаоне 
позиције градског блока”. 

„Велики је значај ове награде за нас и јер први пут освајамо признање на Салону, као и због 
тога што је поред јаке београдске архитектонске продукције успело да се пробије једно 
архитектонско дело из Ниша“ - кажу из нишког “КонтраСтудиа”. 

За овогодишњи Салон кандидовано је 230 радова у свим категоријама. Жири је у званичну 
селекцију уврстио 109 радова, од чега су у конкуренцији за награде разврстана 83 рада у 6 
категорија. За исту зграду нишки студио је већ освојио 2 награде - за најбољу фасаду на 
међународном сајму архитектуре и грађевинарства у Минхену и Гран-при 6. Тријенала 
архитектуре Ниша.      (Текст преузет са  www.juznevesti.com)  
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Арх. Дивница Пешић 
 

Арх. ИВАН ГОЛУБОВИЋ 
(Валевац 1934 – 2014. Београд) 

 

 Иван Голубовић припада генерацији 
вредних ђака који су 1952.г. отишли из својих 
градова у унутрашњости и успешно завршили 
студије на Архитектонском факултету у Београду. 
Међу њима су били многи угледни нишки 
архитекти са којима он склапа трајно 
пријатељство, а са некима и кумство. Сви су 
имали успешне каријере по отварању 
Архитектонског одсека на нишком Техничком 
факултету, где су многи од њих радили као 
асистенти чувеним београдским професорима. 
Поменућемо Свету Марковића, Љубишу 
Милошевића, Славишу Митића, Зорана Радовића 
и Александра Буђевца. Свако од њих је имао своје 
особености, али су се сви лепо дружили, а ја сам 
имала привилегију да будем део тог дружења. 
 Иван се после завршених студија вратио у 
Књажевац и почео рад у Пројектном бироу. 
Захваљујући својој стручности и озбиљности, али 
и погодном тренутку у коме се у земљи много 
градило, он добија послове на пројектима важним 
за град. Његов најзначајнији и најуспешнији 
објект је свакако Дом културе у Књажевцу, који се 
тада звао „Едвард Кардељ“ и чијем је отварању 
присуствовала Пепца Кардељ. Други  значајнији 
објекти у Књажевцу су: фабрика за прераду млека 
и млечних производа (Иван је током рада на овом 
пројекту боравио месец дана у Данској на 
стручном усавршавању) и стамбено насеље за 
раднике фирме „Џервин“ поред Тимока.   

У Ниш Иван долази 1962.г., прво радно 
место му је у пројектном бироу „Грађевинара“ (у 
сачуваној документацији су пројекти за стамбени 
објект П+4+П у ул. Чарнојевића и школа „Д. 
Обрадовић“ из 1969.г. и хотел „Париз“ у 
Књажевцу из 1970.). Један од првих солитера у 
Нишу, стамбени објект П+15 у ул. 7 јула (1963.) 
његов је пројект. На њему је први пут примењен 
принцип „клизне оплате“. Затим прелази у 
„Нишпројект“ (Дом културе у Књажевцу).  

Пројектантску активност Иван наставља у 
Београду од 1981.г. у фирми „Југодрво“где се 
оријентише на ентеријере и завршне радове. У 
ситуацији када се погоршавају услови за рад у 
земљи и струци, он формира свој приватни биро 
у коме ради све до пензије, у сопственој кући. 

На основу прича његових пријатеља, а и ја 
га таквог памтим, Иван Голубовић је био тих и 
ненаметљив човек. Није волео конфликте, а 
различите ставове решавао је мирно, некад и 
превише мирно, што му је одмагало у раду и 
стварању каријере. Био је један од оних који не  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

заборављају свој завичај. У његовим пројектима 
индивидуалних кућа за становање и одмор сачу- 
вао је од пролазности све чари и тајне свог родног 
краја. На његовим кућама блистају елементи 
везани не само за етно градитељство већ и за старе 
занате и обичаје. Једном речи, успевао је да 
архитектура његових објеката и све у њиховом 
окружењу буде оправдано.   
  

 
Стамбени објект П+15 у Ул. 7 јула,  1963. 

Фасада и основа типског спрата 
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  Хотел „Париз“ у Књажевцу, пројектовано 1970.г. 
(цртеж фасаде из главног пројекта, архива ДАН) 

 

 
Дом културе у Књажевцу  
(фото: каталог „Нишпројекта“) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стамбени објект П+4+П  у ул. Чарнојевића, 1969. 
(цртеж фасаде из главног пројекта, архива ДАН) 

 




