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Поштовани читаоци, 
 
Вероватно одмах примећујете, држећи 

у рукама овај нови број «Архитекта», да је он, 
после много година, опет комплетно 
штампан у колору. Једном смо то успели, то 
су били бројеви 26 и 27 из 2008. године, они 
су били и двојезични, са преводом свих 
текстова на енглески. Тада су и могућности 
биле веће, а и сарадници су били бројнији. 

Сада смо поново смогли снаге, боље 
рећи, финансијски смо мало ојачали да би то 
било оствариво. Надамо се да ће и убудуће то 
бити могуће. Тако је остварена жеља да, осим 
на нашем сајту, имате и у штампаном издању 
наш односно ваш гласник у колору. 
«Архитект» је ове године ушао у осамнаесту 
годину континуалног издавања, као ретко 
који наслов у архитектонској периодици у 
Србији, чиме заиста можемо да се поносимо. 

Пре свега, то је остварено захваљујући 
средствима која више година добијамо на 
конкурсу Секретаријата за културу и 
информисање града Ниша. Мора се рећи, 
међутим, да смо ове године на последњем 
месту на листи суфинансираних пројеката, по 
суми која нам је додељена. Верујемо да је то 
изузетак који се неће поновити. Са друге 
стране, данас је тешко наћи спонзоре одн. 
оглашиваче, чак и међу већим и познатијим 
фирмама. Прилив средстава по основу уплате 
чланарине недопустиво је мали, и поред свих 
апела члановима Друштва. Број оних који 
испуњавају ту обавезу креће се око  10% свих 
чланова, а то се повећава једино у годинама 
када се одржава Тријенале, с обзиром да је 
учешће условљено измиривањем чланарине.  

Тема овог броја је заштита градитељског 
наслеђа, у сваком смислу. Повод је био 
дводневни стручни симпозијум «Дани 
наслеђа» одржан у марту ове године у 
Официрском дому. Одатле и идеја за насловну 
страну, јер овај објект, поред своје историјске 
вредности, представља и пример бриге 
градских власти да се обнове институције 
културе. Овог лета и јесени  је ова иницијатива 
проширена и на фасаде зграда Народне би- 

 
 

 
 
 
 
 

блиотеке, Народног позоришта, Симфонијског 
оркестра, Народног музеја. Ту је и недавно 
расписан конкурс за дизајн зграде музеја на 
„Медиани“. У критичком тексту на почетку, 
из пера нашег редовног сарадника Даје 
Анђелковића, коментарише се стање и неки 
погрешни приступи и поступци у области 
заштите и конзервације културних добара.  
 Тема заштите је увек актуелна и врло 
широка. На поменутом симпозијуму једна од 
гошћа је била директорка Хрватског 
рестаураторског завода Dr. sc. Тајана Плеше, 
која се одазвала нашем позиву за интервју. Од 
других прилога у вези теме броја, 
прочитаћете текстове о обнови фасада у 
београдској Карађорђевој улици, затим о 
Мојсињу, мало познатом подручју у околини 
Сталаћа – некадашњој српској „Светој гори“, 
па о обнови дивне и такође мало познате 
виле династије Обреновић у околини 
Смедерева.  
 Летња школа традиционалне 
архитектуре, трећа по реду, такође се 
тематски уклапа у садржај броја. Изложба 
радова студената-учесника школе биће 
постављена у оквиру овогодишњих Дана 
архитектуре. Из пера Светлане Литовски овог 
пута имамо прилог о средњовековном 
комплексу Beaulieu у Енглеској, а у рубрици 
„Нове књиге“ прочитаћете о новом броју 
годишњака „Стубови баштине“ у издању 
Завода за заштиту споменика културе Ниш, 
као и о монографији „Нишка Јагодин-мала“. 
Поменућемо и Атлас галерија у Србији у 
коме је и наша Галерија ДАН. 
 Редовна годишња награда „Прицкер“ 
за архитектуру, награде на београдском 
Салону архитектуре, као и приказ 
овогодишње БИНЕ такође су у садржају. 
Некролози који, нажалост, никада не 
изостају, овог пута су посвећени колегама, 
проф. Дарку Марушићу, дугогодишњем 
госту на Данима архитектуре и Тимотију 
Ракићу, доајену нишке архитектуре и 
урбанизма. 
       Уредник 
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Миодраг Даја Анђелковић 
 

         КОВАЧИ ЛАЖНЕ ИСТИНЕ  (1) 
 

Цео радни век, са малим изузецима, 
провео  сам у служби заштите споменика културе 
на целој територији  данашње  државе  Србије.  
Кажем «са малим изузецима», јер сам, осим на 
територији коју покрива Завод за заштиту 
споменика културе Ниш,  био у Богородици 
Љевишкој у Призрену (4 сезоне), у Црној Реци, 
цркви Св. Богородице у Страгарима код 
Крагујевца итд.  Неколико година сам био и 
професор иконописа на Академији за 
конзервацију српских старина у Београду, као и 
на Факултету ликовних уметности у Нишу, где 
сам у импровизованим условима учио студенте 
графици дубоке и високе штампе. 

Августа 1973.г. постао сам члан нишког 
Завода ЗЗСК који ме је већ исте године несебично 
послао у атеље за конзервацију Народног музеја у 
Београду на једну годину усавршавања, где сам 
много научио од реномираних стручних  колега. 
Своја сазнања о одговорности ове службе према 
културном наслеђу стекао сам помно и са 
задовољством, читајући стручне часописе 
посвећене овом проблему - незаборавна 
«Саопштења» Југословенског  института заштите 
споменика културе. 

Тих првих година сам сазнао да се на 
територији целе СФРЈ приступало на 
професионалан  начин примењиван у 
најодговорнијим институтима Европе –Бриселу, 
Варшави, Паризу, а нарочито у Ватикану.  
Годинама касније схватио сам да је готово 
материнска пажња комунистичке Југославије 
према православном, готово девастираном 
културном наслеђу средњовековне Србије био 
готово једини начин да се земља извуче из 
опасног окружења ЈВ Стаљина и његових 
сателита, указивањем Европи и свету на то 
непроцењиво благо.  

Државни врх је повукао правилне потезе 
позивањем Дејвида Талбота Рајса и Габријела 
Мијеа , великих византолога, који су уз помоћ 
наших предратних сарадника Музеја кнеза Павла, 
париских и белгијских сликара кописта, као и 
наших младих сликара помоћника, стрпљиво 
припремали изложбу за чувену галерију Гран 
Пале у Паризу. Припремљена је  и реализована 
изложба српског културног наслеђа које ће те 
1953.г. и годинама касније бити третирано као 
прворазредна културна сензација у свету.  Дакле, 
ова изложба у Паризу, нагло занимање Запада за 
српске певаче руске оперске литературе  
(нарочито за Мирослава Чангаловића),  јер је 

 
 
 
 

совјетским певачима био ускраћен наступ на 
западу, као и велика победа Петра Лубарде на два 
најважнија сликарска бијенала, отворила је нашим 
културним садржајима врата целог света и то у 
наредних неколико деценија. 
 «Услуге» које је култура учинила земљи у 
самртном окружењу допринеле су да се 
комунистичка власт веома одговорно односила 
према црквама и њиховом садржају, не штедећи 
притом ни на чему. 
 Поред заједничког Југословенског инсти-
тута, свака република је имала свој  републички 
центар, а убрзо су формирани заводи у великим 
градовима и деловима земље са много културног 
наслеђа (Ниш, Краљево, Приштина итд). Кадрови 
за заводе су бирани међу најбољим студентима 
архитектуре, сликарства, археологије, историје и 
етнологије, док су супервизори комисије за надзор 
радова били реномирани стручњаци, углавном 
чланови Академије наука: Ђурђе Бошковић, 
Ђорђе Мано-Зиси, Александар Дероко, Мирјана 
Љубинковић, Милорад Панић Суреп и многи  
други. Ова «Belle Epoque» наше културе трајала је 
дуго, па се сматрало да је Југославија готово или 
приближно равна Пољској, са њеним чувеним 
ПКЗ системом заштите споменика културе.  

Наша школа конзервације културног 
наслеђа настала је на искуствима белгијских, 
француских, пољских и ватиканских конзервато-
ра, па се може рећи да су наши највећи манасти-
ри, археолошки локалитети, значајна здања 
градске и руралне архитектуре збринути на 
начин и са искуством највећих школа заштите у 
Европи. 

Будући да овај текст не пишем као аполо-
гију заштити споменика и њеним достигнућима, 
јавно постављам питање: када је однос државе 
према културном наслеђу постао нагло апатичан, 
толико млак да се служба, то је тешко рећи, ових 
година једва одржава у животу. Одговор, један је-
дини, тешко је пронаћи и записати га,  али узро-
ци траженом  су многи и познати, бар нама који 
смо радили у тој служби.  

Земља Југославија, чврсто позиционирана 
у свету, нарочито оном «трећем», са стабилним 
привредним развојем и мирнм границама, брзо је 
заборавила да је 50- тих година рука спаса дошла 
баш из њене запретане и потпуно заборављене 
културе. Дуго времена су политичари несебично  
сваком самоуправљачу пунили главу да је он, 
иако фабрички радник, извор васцеле културе и 
да треба да влада њоме. Сјајна демагогија са  
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кобним последицама, јер су се «свете» краве наше 
развојне стратегије-самоуправљачи-ускоро на крв 
и нож посвађали, да би после Титове смрти сваки 
део чврсте и хомогене средине, како се веровало, 
уз пуцање и рат кренуо својим путем. 

Нова држава Србија, устројена после 
бесмислених ратова, имала је преча посла од 
бриге за своје културно наслеђе. Додамо ли томе 
неочекивану неман која се зове либерални 
капитализам, који је својим пљачкашким 
концептом подјармио свет, јасно је било да ће 
први цех платити култура, јер она по њима «не 
производи ништа». Онај готово побожни однос 
према култури негован у некадашњој заједници 
нетрагом је нестао: држава је жртвовала односно 
распродала своје издавачк куће, угушила галерије 
и затворила музеје, а заводима заштите дала 
шансу тек да преживе. На свет су ступили тајкуни, 
старлете, недоучени стручњаци и међународни 
мешетари. 

Клер је такође ојачао и припомогао 
општем суноврату културе. У Србији су 
«виђенији» тајкуни, политичари и њима слични 
убедили себе да је њихово присуство у српској 
историји неопходно, па је мода задужбинарства 
постала знак препознавања и пословног успеха: у 
Србији је никло на стотине цркава са наглашеним 
еклектицизмом и реминисценцијама на златно 
доба српске културе-доба Немање и Милутина, 
као и време господске српске деспотовине -  
Стефана и Ђурђа.  

Болна тачка овог ктиторства су зидне 
религиозне декорације, погрешно назване 
фреске, јер се ради најчешће о поступку 
реализације који никако није «al fresco“ него 
широко распрострањен акрилни поступак 
сликања. Тематски садржај уобичајен за 
православне храмове у овим здањима је заправо 
једна компилација свих чувених представа из 
Милешеве, Грачанице, Љевишке,  Дечана, па се у 
готово свим новим црквама могу срести 
мироноснице (Бели анђео) и Св. Сава из 
Милешеве или лоза Немањића из Дечана. 

Нас заштитаре споменика не занима 
недоученост «ктитора» наших дана, већ опасна 
инерција или благонаклоност црквених власти 
које дозвољавају нове живописачке «подвиге» који 
битно нарушавају познате историјске чињенице. 

Стари турски закони ригорозно су 
хришћанима али и себи бранили изображеније 
људског лика, а овим првим и оглашавање 
празника звоњавом звона. Дозвољено је тек мало  

 
 
 
 

флоралне декорације. Нишка црква звана стара 
црква Св. Арханђела, међутим, данас шљашти од 
позлате и готово сикстинске гомиле људских 
фигура, светаца и пророка. Ова црква је данас 
историјски мутант који тешко може да понесе 
епитет споменика културе, јер су споменици 
историјски факт који тачно и без промена и 
лакирања чувају историјске податке. 

По мишљењу акад. др Јованке Калић које 
нам је писмено достављено у време тражења 
локације за споменик сусрету Фридриха 
Барбаросе и Стефана Немање «у нишком пољу», 
недвосмислено је рекла да је тај појам широк, али 
да данашња црква Св. Пантелејмона свакако није 
место сусрета, јер је подигнута као импровизори-
јум за обред причешћа новоформиране стајаће 
војске у Нишу после 1878.г.  Намерно је подигнута 
скромно да луксузом не би скретала пажњу 
регрутима, који су сами обезбеђивали униформу 
и коње, уз важну напомену да је војска до Тимочке 
буне оружје чувала код куће.  

Данас је, знамо и видимо, комплекс цркве 
Св. Пантелејмона све само не скромна војна 
богомоља и у овом случају су историја, истина али 
и Завод ЗЗСК на великом губитку, погодите 
зашто!?  

Ови примери прекрајања историје и 
истине су тек врх леденог брега, јер су под исту 
«реформу» скоројевића дошле и црквене порте, 
конаци, мутваци, чесме па и сам начин 
општежића у манаастирским комплексима. 
Питање које нас боли је сумња и страх да ће Завод 
ЗЗСК  доживети судбину музеја, издавачких кућа 
и галерија. 

Dixi et salvavi animam meam! 
 

 
Црква Св. Пантелејмона, стари и дограђени део 

         (фото: З.Чемерикић) 
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   БАЛКАНСКИ АРХИТЕКТОНСКИ БИЈЕНАЛЕ 2016. 

КОНЕКЦИЈА – ИЗЛОЖБА СРПСКО - РУСКИХ  ВЕЗА У АРХИТЕКТУРИ 
27. МАЈ – 30. ЈУНИ 2017.г. 
 
Аутори изложбе:  ист.ум. Елвира Ибрагимова, ист.ум. Марко Стојановић 
Рецензенти:  проф.др Александар Кадијевић, проф.др Петар Арсић 
За БАБ:   др Татјана Мрђеновић 
 

Руски архитекти у Краљевини Југославији 1918-1941. 

Након Октобарске револуције између осталих емиграната у Краљевину СХС доселио се и 
велики број архитеката и инжењера, који су имали значајну улогу у развоју архитектуре и 
градитељства у међуратном периоду.  Услед недостатка стручњака и због њиховог образовања и 
искуства, руски архитекти су добијали важне задатке од државних установа, као и приватне наруџбине. 
Према томе, руски архитекти су пројектовали монументалне јавне палате, цркве, многобројне виле и 
стамбене зграде и у Београду и у другим градовима (Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Ваљево). 

Један део руских архитеката је био запослен у Министарству грађевина, Општини града 
Београда и другим јавним установама. Такође, руски архитекти су радили и у приватним бироима. 
Генерација младих архитеката, који нису завршили студије, уписала је архитектонски одсек Техничког 
факултета у Београду. Руски архитекти су били укључени у рад Савеза руских инжењера и нису се 
учланили у југословенска стручна удружења. Своје су пројекте углавном излагали на изложбама 
руских уметника и групе К.Р.У.Г. 

Државне установе су руским архитектима поверавале најважније задатке ван конкурса, 
штавише, руски архитекти су уживали подршку краља Александра. Њихов привилегован положај је 
био заснован на њиховом образовању, искуству и стилским оријентацијама. Они су допринели развоју 
српско-византијског стила због нео-византијских традиција у руској архитектури. Такође,  руски су  
архитекти имали значајно искуство у академској архитектури. Успомене на руски ампир и класицизам 
учиниле су пројекте руских архитеката релевантним за управне зграде. Након смрти краља 
Александра 1934.г., руски архитекти су углавном изгубили државну подршку. Међутим, током 
тридесетих, млада генерација руских архитеката је допринела афирмацији модернизма. 

(Из увода Каталога) 
Сегменти изложбе 
▪ Руски архитекти у Краљевини Југославији 1918-1941. 

 Цркве руских архитеката 
 Споменици руских архитеката 
 Јавне зграде Николаја Краснова 

Јавне зграде руских архитеката 
Урбани пројекти 
Рад у сарадњи са српским архитектима 
Руски градитељи у Нишу 

▪ Руски конструктивизам и његов посредни и непосредни утицај на савремену архитектуру Србије 
▪ Остварења српских архитеката крајем 20. и почетком 21. века на тлу Руске федерације   

(из Каталога „Конекция-изложба српско-руских веза у архитектури“) 
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 Ђорђе Коваљевски, Михајло Радовановић, 1934. Николај Краснов, 1934-1936. 

Ватрогасни дом, Крагујевац                        Ентеријер зграде Народне скупштине  
 (фото: са експоната изложбе „Конекција“)   (фото: са експоната изложбе „Конекција“) 
 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 
                             

   TOMASZ AWDZIEJCZYK, ПОЉСКА, графике 
   21. АВГУСТ – 2. СЕПТЕМБАР 2017.г. 
 

У организацији Радмиле Матејевић, професорке Уметничке школе у Нишу, у периоду од 21. 
августа до 2. септембра 2017.г., у Галерији ДАН, одржана је ликовна изложба уметника из Пољске, 
једног од учесника 3. Међународног симпозијума АРТ ЛИНК.  

Tomasz Аwdziejczyk је рођен 1961.г. у Варшави. Студирао је на Факултету лепих уметности у 
Торуну и на Академији лепих уметности у Варшави. Његови радови налазе се у музејима и колекцијама 
у Пољској, Грузији, Грчкој. Предавач је на постдипломским студијама за трговину уметношћу и 
колекционарство на Пољској академији наука. Добитник је награде Министарства културе и 
националног наслеђа (2011). Председник је Фондације Silk Road Culture. Бави се сликарством, 
керамиком и фотографијом за које је награђиван. Излагао у Пољској, Грузији, В. Британији, Словенији, 
Италији, Литванији.  тomasz.аwdziejczyk@gmail.com       

  (из каталога изложбе) 
         

mailto:тomasz.аwdziejczyk@gmail.com
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39. БЕОГРАДСКИ САЛОН 
АРХИТЕКТУРЕ 
 

МПУ, 29. март - 30. април 2017. Године 
 

Организатор: Музеј примењене уметности 
Кустос изложбе и уредник каталога:  
мр Љиљана Милетић Абрамовић, кустос Одсека 
за архитектуру и в.д. директор МПУ. 
 

Овогодишњи  Салон  архитектуре,  са темом 

 У реалности! , бавио се питањем просторног 

односа између архитекте као ствараоца и појаве – 
реалности схваћене као актуелна немогућност у 
односу на актуелно стање ствари у свету, овде и 
сада. Придев „реалност“ овде се разуме као 
опросторено Реално, увек присутно као нека 
врста пукотине – прекида унутар стваралачког 
процеса. Другим речима, Реално је нека врста 
основе за могућност архитектуре која, уједно, 
стоји као њена немогућност. Следствено томе, 
како је питање Новог – питање могућности 
немогућег, то се на овогодишњем Салону за 
полазну тачку узима Реално, као свеприсутна 
актуелна формализација која стоји наспрам 
новине (промене) и, као такво, тесно повезано са 
стваралаштвом и будућношћу. 
 

Жири 39. Салона архитектуре је деловао у 
саставу: Душко Филиповски, Мирољуб 

Станковић, Ненад А. Стјепановић, Ирена 

Виденов и Маруша Зорец.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Констатовано је да су за овогодишњи Салон 
кандидована 233 рада у свим категоријама, од чега 
је у званичну селекцију ушло 112 радова, а у 
конкуренцији за награде разврстано  77 радова, у 
6 категорија: архитектура, урбанизам, ентеријер, 
експеримент и истраживање, публикације, 
архитектонска критика. 
 

Велика награда – Grand Prix Салона додељује се 
аутору Предрагу Милутиновићу за реализовано 
дело Параолимпијски центар Крагујевац 
 

Образложење жирија: 
Аутор сагледава сву реалност потреба корисника 
тематског центра, спортиста са инвалидитетом, 
без баријера, за смештај, реконвалесценцију, 
рекреацију и рехабилитацију, и уједно 
инкорпорира кроз јасан и примерен карактер 
једноставне, приземне форме, приступачне и 
логичне. Аутор се овим делом издвојио у примени 
природних материјала, не лобирајући актуелне 
трендове и материјале, већ чврсто следи своју  
истрајност у идеји и процесу реализације целог 
објекта. Жири је препознао у раду и ненаметљиво 
уклапање у историјско наслеђе, где се употребом 
традиционалне опеке у сведеној, овог пута 
приземној форми, избалансираних маса, дотакла 
и поновила историјска вредност чувеног Спомен 
парка 21. октобар И. Антића и И. Распоповић у 
Крагујевцу. Параолимпијски центар је значајна 
успешна изведба која је, за сада, једина у овом 
делу Европе. 
 
 
 

 
 

http://www.salonarhitekture.rs/
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Награда у категорији ”Архитектура” 
Додељује се ауторима Марији Симовић и Петру 

Симовићу за реализовано дело 
N1 Housing, Крагујевац 

 
 
Награда у категорији  
„Гости салона – дело у иностранству“ 
Додељује се ауторима Зорану Радојичићу, 
Светлани Петровић и Жарку Ћајићу 
за реализовано дело Гана – Карго центар 

 
 
Награда у категорији „Ентеријер“ 
Додељује се ауторима Антипод студио (Милан 

Стефановић, Бранко Николић, Петар Савић) 
за реализовано дело 
Ентеријер компаније Seven Bridges Genomics, 
Београд 

 

Признање у категорији „Архитектура“ 
Додељује се аутору Весни Цагић Милошевић 
за реализовано дело 
Стамбена зграда у улици Мике Илића, Београд 

 
 
Признање у категорији „Архитектура“ 
Додељује се аутору Мирославу Стефановићу 
за реализовано дело 
Реконструкција јавне гараже Зелени венац, 
Београд 

 
 
Признање  у категорији 
 „Гости салона – дело у иностранству“ 
Додељује се ауторима Вељку Радуловићу, Ђорђу 

Греговићу и Браниславу Греговићу 
за реализовано дело Вила Мистрал, Херцег Нови 

 

http://www.arh.bg.ac.rs/?team=arh-vesna-cagic-milosevic
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Признање у категорији „Ентеријер“ 
Додељује се ауторима Бојани Марковић, Давиду 

Билобрку, Ивани Јевремовић и Христини 

Стојановић за реализовано дело 
Goethe институт библиотека, Београд 

 
 
Признање у категорији „Ентеријер“ 
Додељује се ауторима Горану Војводићу и 
Милени Катић за реализовано дело 
Двојни стамбени објекат, Београд 

 
 
Похвала у категорији  
„Експеримент и истраживање“ 
Додељује се аутору Стефану Нешићу 
за реализовано дело W_Workshop 

 

Похвала у категорији „Публикације“ 
Додељује се аутору Радмили Милосављевић 
за књигу Дизајн центар у Београду 
 

 
 
Похвала у категорији „Публикације“ 
Додељује се уреднику монографије и 
приређивачу др Светиславу Г. Поповићу 
за књигу Вукоте Тупе Вукотића 
Тродимензионална морфологија Црне Горе 
 

 
 
_____________________________________________ 
(преузето са портала: 
Музеј примењене уметности  www.mpu.rs   
Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду www.arh.bg.ac.rs  

http://www.arh.bg.ac.rs/?team=arh-goran-vojvodic
http://www.mpu.rs/
http://www.arh.bg.ac.rs/
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НАУЧНИ СКУП „НИШ И ВИЗАНТИЈА“ 
 

Традиционални међународни научни скуп „Ниш и Византија“, шеснаести по реду, одржан је од 3.6. до 
5.6.2017.г. у свечаној сали Универзитета у Нишу, под називом „Римски венац православног краљевства – 
800 година од крунисања Стефана Првовенчаног“. Уводну реч је дао др Миша Ракоциј, а поздравну 
реч Градоначелник Ниша г. Дарко Булатовић. Скупу се обратио и ректор Универзитета у Нишу 
проф.др Драган Антић а отварање је прогласио академик др Љубомир Максимовић, подпредседник 
САНУ. Скуп је благословио Патријарх српски Господин Иринеј.  
На симпозијуму су учествовали предавачи из Македоније, Црне Горе, Грчке, Албаније, Србије, Турске, 
Бугарске, Русије, Енглеске, Мађарске, Републике Српске и Румуније. 
Пратеће активности су биле: промоција Зборника радова бр. 15, пројекција научно-популарног филма 
„освит Византије“ и обилазак споменика културе. 
www.nisandbyzantium.org.rs  
                    . 
 

   
 

КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН ЗГРАДЕ МУЗЕЈА НА „МЕДИАНИ“ 
 

Народни музеј Ниш расписао је 29.08.2017. конкурс за дизајн за „Израду идејног решења за 
реконструкцију зграде музеја на археолошком налазишту Медијана“. Крајњи рок за подношење 
конкурсних радова био је до 11.10.2017. године до 12:00 часова, а сви заинтересовани учесници 
конкурсну документацију су могли да преузму са интернет странице наручиоца: 
www.narodnimuzejnis.rs и са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке. 
 

 
(фото: конкурсна документација – ортофото снимак ГеоСрбија) 

http://www.nisandbyzantium.org.rs/
http://www.narodnimuzejnis.rs/
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КУЋА У НИШКОЈ БАЊИ 
 

Пројект реконструкције и доградње 
постојећег објекта, Трг Републике 28 
 

Аутори: арх. Милорад Николић 
   сарадња и 3Д визуелизација 

                 арх. Јелена Николић 
Пројектни биро „Архилаб“ Ниш 
Инвеститор:   Николић Станислава 
 

Година пројектовања:  2008. год. 
Година извођења:          2014. год. 
Преглед бруто површина  360.54 м2 
   подрум:    82.80 м2                   
   приземље: 129.67 м2                  
   спрат:                 155.00 м2 
 
 

Архитектонско  решење :       
 

На основу захтева инвеститора и  Акта о 
урбанистичким условима урађен је  пројекат  
реконструкције и доградње индивидуалног 
стамбеног објекта у Нишкој Бањи, постојеће 
спратности По+П и планиране спратности 
По+П+1. 
      У приземном делу пројектован је боравак 
са кухињом и ручавањем, две спаваће собе као и 
улаз са степеништем за стамбену јединицу на 
спрату и везу са подрумом у коме су оставе.      
Приликом извођења, од пројекта се одступило 
тако што је у  приземљу изведен кафе - ресторан а 
на спрату су три апартмана; у подруму су кухиња, 
котларница и остава. Пројектовано и изведено 
стање се не разликују осим у намени површина, 
што је реткост у односу на време у коме се гради.  
 
 

 
                       Југозападна фасада према прилазној улици   

 

 
      
 
 

Постојећа кровна конструкција замењена 
је новом и новопројектовани двоводни кров, са 
падом од 5%,  обједињује постојећи и дограђени 
део зграде. Обзиром да се ради о постојећем 
објекту, који је на парцели минималне површине, 
а терен односно плац денивелисан у односу на 
главну саобраћајницу, као и обзиром на дилеме 
инвеститора око намене будућег објекта, задатак 
је био захтеван и са много могућих варијанти. 
Коначна одлука је била: пројектовати објекат  без 
поштовања архитектуре постојећег, већ 
савремено, примерено времену у коме се објекат 
гради. Пројектован је и изведен једноставан 
објекат са игром маса које доминирају - 
првостепена пластика, тако да се објекат у малом 
простору намеће својом једноставношћу. Завршни 
слој је у боји и структури по избору пројектанта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(фото: М.Николић) 
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                      Основа приземља – изведено стање 

 

 
                        Основа спрата – изведено стање 
 

 
       3Д визуелизација – пројект  (Ј.Николић) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ситуација 
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Десно: 
Југоисточна фасада према Тргу републике  
(фото  З.Чемерикић) 

 
 
 
 
 
 

 
    Југозападна фасада – цртеж из пројекта 
 

 
                Југоисточна фасада – цртеж из пројекта 
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IV МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

„ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ГРАДОВА“ 
11-12. маја 2017.г. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Зграда Магистрата, Трг Бранка Радичевића бр. 1 
 

 
                   Фото: Туристичка организација Сремски Карловци (интернет) 
 

Организатори конференције: Општина Сремски Карловци, Покрајински завод за заштиту 
споменика културе, Петроварадин (ПЗЗЗСК). Партнери: Институт за архитектуру и урбанизам Србије 
– ИАУС, Београд, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет. Пријатељи конференције: 
Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације– Сремски Карловци, Стална 
конференција градова и општина 
 

ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
Међународна конференција „Очување и унапређење историјских градова“ се по четврти пут 

планира у 2017. години. Анализа досадашњег рада, број и квалитет излагања на претходна три скупа су 
показали велику заинтересованост за актуелне теме и важна питања у вези са очувањем и унапређењем 
историјског града у условима савременог живота. И даље нам је општи циљ да се одговорним и 
професионалним промишљањем везаним за историјски град допринесе анализи места и улоге 
историјског града у контексту идентитета, социјалног, културног и економског развоја и урбаног 
подручја заједно са његовим природним окружењем и ресурсима. 

Прецизније стручно тумачење појма историјског града као специфичне врсте градитељског 
наслеђа и сложеног урбаног организма и осветљавање његових битних одлика, карактера, концепта и 
значаја допринеће тумачењу историјског града и његовог очувања као једног од кључних питања 
савремене урбане конзервације, дефинисању параметара који један урбани простор одређују као 
историјски град и проналажењу нових законских решења у овој области. Посебан циљ нам представља 
давање већег доприноса и боље едукације у областима управљања културним добрима и законске 
регулативе. Желимо да Конференција и даље буде прилика за размену мишљења и сарадње 
релевантних друштвених чинилаца, институција и појединаца, место за квалитетну дискусију са 
циљем постизања већих ефеката на очувању, унапређењу и популаризацији „историјских градова“. 
 

Тематске области:  
1. Историјски град у теорији конзервације и планској и правној регулативи, 2. Теоријска и практична 
решења проблема у очувању и заштити историјских градова, 3. Културни предео вс. Историјски град, 
4. Културни туризам и историјски град, 5. Управљање историјским градовима и 6. Потенцијал и 
могућности историјских градова у развојним пројектима 
 

Поред наведених тематских области, оставља се могућност ауторима да припреме своје 
стручне/научне радове и из других области, које у ширем контексту могу да дају допринос решавању 
проблема историјског града. Званични језици конференције су српски и енглески. 
           ( www.arh.bg.ac.rs ) 

http://sremskikarlovci.rs/
http://www.pzzzsk.rs/
http://www.pzzzsk.rs/
http://www.arh.bg.ac.rs/
http://www.mpk.edu.rs/
http://www.skgo.org/
http://www.skgo.org/
http://www.arh.bg.ac.rs/


АКТУЕЛНОСТИ У СРБИЈИ                                                              АРХИТЕКТ  57 - 58  ОКТОБАР   2017 

 

14 

 

   БИНА 2017 "Дворишта идеја" 
 

У периоду од 27. априла до 25. маја, дванаести пут по реду одржана је Београдска 
интернационална недеља архитектуре - БИНА. 
 

Назив овогодишње манифестације „Дворишта идеја“ проистекао је из концепта европског 
пројекта у којем ће БИНА са још једанаест партнера учествовати следеће четири године – Градови 

дељења: креативни подстицај (Shared Cities: Creative Momentum ). Назив овогодишње манифестације 
полази од појма „двориште“ које је у основи заједнички, јавни простор у ком настају и деле се идеје о 
граду и градским просторима по мери корисника. Креирањем идеја и програма у јавним градским 
просторима подстичу се социјалне иновације из креативних сектора, које укључују партиципативне 
процесе урбаног дизајна. 
 

Овогодишња БИНА свечано је отворена у четвртак 27. априла у 19.00 у Ликовној галерији КЦБ-
а изложбом ОРИГИНАЛНО О НИКОЛИ ДОБРОВИЋУ: ПОЈМОВНИК ЦРТЕЖА САВРЕМЕНЕ 
АРХИТЕКТУРЕ  за чији је концепт заслужна архитекта Љиљана Благојевић. Ове године се навршава 
50 година од смрти овог великана југословенске архитектуре. Подсећање на Добровића у оквиру 
овогодишње БИНА–е тежи да реактивира успаване потенцијале, наталожене у сложеним наслагама 
знања и искуства које нам је оставио. Кроз ову изложбу, али и серију предавања и трибина и научни 
скуп, публика jе имала прилику да се укључи како у критичку реевалуацију незаобилазног опуса овог 
доајена југословенског модернизма, тако и у сагледавање могућности да његова мисао и дело остану у 
жижи интересовања стручне јавности као инспирација за садашње и будуће нараштаје архитеката. 
 

Изложбени програм се наставио у простору Музеја града Београда, Ресавска 40б где су у уторак, 
4. маја 2017. године у 18.00 биле отворене 3 изложбе и то: 
•   ШКОЉКА МУЗЕЈА: ТРИ КОНКУРСА ЗА ЗГРАДУ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА 

Аутори: Злата Вуксановић-Мацура и Ангелина Банковић; 
•   БИСЕРИ МУЗЕЈА: БУДУЋА СТАЛНА ПОСТАВКА МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА  

Аутори: Ангелина Банковић, Драгана Стојић и Злата Вуксановић-Мацура 
• ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ЗА АРХИТЕКТУРУ И АРХИТЕКТОНСКИ И УРБАНИСТИЧКИ 
КОНКУРСИ У ПЕРИОДУ МАЈ 2016. – АПРИЛ 2017.  
 

У Музеју града Београда крајем априла и у мају, паралелно са три изложбе у оквиру БИНА-е, 
одржавала се и изложба „Actopolis | Уметност акције” у продукцији Goethe-Instituta и културне 
институције Urbane Kinste Rur. Такође, БИНА је угостила и изложбу Мале утопије - Италијанска 
архитектура трећег миленијума између историје, истраживања и иновације МАXXИ музеја из 
Рима. Кустос изложбе господин Пипо Ћора био је гост у Београду. Отварање изложбе је било заказано 
за 11. мај у 18.00 у Италијанском институту за културу. 
 

У «дворишту» овогодишње БИНЕ посебно место заузимала су два велика ЕУ пројекта 
Креативне Европе и то:  
• Future Architecture Platform (2016-2017) i Shared Cities - Creative Momentum (2016-2020) у којима је 
БИНА била партнер. Тако су размењивана искуства са нашим колегама у оквиру Future Architecture 
Platform конференције Предграђа Београда – Замисли будућност. Конференција се организовала са 
намером да се, имајући у виду стање и хетерогеност намене ободних београдских општина, представе 
идеје за будући развој приградских територија или пак решавање постојећих горућих проблема, а у 
интерпретацији представника генерације европских архитеката који ступају на професионалну сцену 
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и који ће бити њени актери у будућности. Конференција је одржана у простору Урбанистичког завода 
12. и 13. маја 2017. године. 
• Shared Cities - Creative Momentum  SCCM је четворогодишњи културни програм / европска 
културна платформа која преиспитује савремене урбане изазове европских градова чија је мисија 
унапређење услова живота у европскима градовима. Повезујући различите аспекте културе дељења и 
урбани дизајн СЦЦМ развија нови облик живљења у нашим градовима.  
Јавна окупљања и креативне размене учесника СЦЦМ програма кроз које jе оствариван заједнички 
програмски оквир одржавала су се у ДВОРИШТИМА ИДЕЈА (IDEAS YARDS) која су била 
организована у 6 партнерских градова – у Берлину, Прагу, Братислави, Катовицама, Будимпешти и 
Београду.  

Покретањем експерименталих УРБАНИХ ЧВОРИШТА за унапређење заједничких отворених 
градских простора путем сарадње са заједницама, БИНА је желела да преиспита могућности 
реализације прокламованог „права на град“ у нашим условима. 

На јавном конкурсу одабран је стручни тим Чувари парка који је развијао своје пројекте 
сарадње са заједницом да би архитектонским, урбанистичким, уметничким и дизајнерским 
интервенцијама био унапређен отворени градски простор у блоку код Милешевске 42. Програм 
почиње током БИНА манифестације и одвијаће се наредних 6 месеци. На почетку пројекта одржале су 
се радионице у сарадњи са партнерима Mindspace из Будимпеште и Kunstrepublik из Берлина. У 
суботу 20. маја у Ликовној галерији КЦБ-а одржала се једнодневна конференција на тему ДВОРИШТА 
ИДЕЈА БЕОГРАД: УЧИМО ДА ДЕЛИМО. 

У оквиру овогодишње БИНЕ, представљене су такође две европске манифестације, лисабонски 
Тријенале архитектуре и темишварско Бијенале архитектуре БЕТА. 

Београђани су и ове године у мају имали прилику да прошетају Београдом са архитектима и 
историчарима архитектуре, стекну ново искуство перцепције града и виде га на начин на који до сада 
нису. У сарадњи са дугогодишњим партнерима, више факултета и установа, као и бројним 
сарадницима и ове године током трајања манифестације био је организован низ радионица за 
полазнике различитих узраста, од основне школе до студената. 

Током месец дана трајања БИНЕ, разговарало се о архитектури знања као покретачу урбаног 
развоја, навијало се  да што пре почне израда главног пројекта за реконструкцију Музеја града 
Београда, организовано је дружење са стручњацима који граде и опремају наше зграде, студенти и 
ђаци су стварали своју архитектуру у радионицама и сви заједно су шетали Београдом, упознајући га 
изнова и изнова.  

Реализацију програма помогли су: 
Град Београд, Министарство културе и информисања, Инжењерска комора Србије, Програм 
Креативна Европа, Аустријски културни форум, Италијански институт за културу у Београду, 
Амбасада Португала, Институт Камоиш, Португал, као и низ комерцијалних спонзора:                             
Gardian, Tarket, Yтong, Tikurila, Eurodom, Гир Краљево, Knauf  
                     (http://www.designed.rs/news/b_i_n_2017_dvorista_ideja) 
                     .  

 

    УДРУЖЕЊЕ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ    

објавило је 

КОНКУРС ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА И 
САМОСТАЛНОГ СТРУЧЊАКА У КУЛТУРИ ЗА ПОДРУЧЈЕ АРХИТЕКТУРА 
Конкурс је стално отворен, а у првом циклусу Комисија УАС доноси одлуке о утврђивању статуса 
01.10.2017. године.  
више информација на : 

http://u-a-s.rs/status-samostalnog-umetnika/item/189-status-samostalnog-umetnika-i-samostalnog-stru%C4%8Dnjaka-u-kulturi-za-

podru%C4%8Dje-arhitektura.html 

 

http://www.designed.rs/news/b_i_n_2017_dvorista_ideja
http://u-a-s.rs/status-samostalnog-umetnika/item/189-status-samostalnog-umetnika-i-samostalnog-stru%C4%8Dnjaka-u-kulturi-za-podru%C4%8Dje-arhitektura.html
http://u-a-s.rs/status-samostalnog-umetnika/item/189-status-samostalnog-umetnika-i-samostalnog-stru%C4%8Dnjaka-u-kulturi-za-podru%C4%8Dje-arhitektura.html
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  УДРУЖЕЊЕ  АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ 

расписује конкурс за доделу 

ГОДИШЊИХ НАГРАДА ЗА АРХИТЕКТУРУ ЗА 2016.ГОДИНУ 
Награда Удружења  архитеката Србије се додељује за: 
А. Најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре ауторима појединцима или 
ауторским тимовима, реализовано у протеклој години закључно са 31.12.2016.године за Годишњу 
награду „Алексеј Бркић“. 
Б. Изведено дело наших архитеката које је реализовано у иностранству  у   конкуренцији за повељу 
Удружења  архитеката Србије , у протеклој години, закључно са 31.12.2016.г. 
Ц. Награда за најуспелији  студентски  пројекат архитектуре студентима  архитектуре, настао у  току 
наставног процеса у протеклој 2016. години.  
  
Жири за доделу награда : 
-    Лазар Кузманов, архитекта, Нови Сад, председник Жирија 
и чланови:  
-    Сањин Грбић,  архитекта,  Београд  
-    Бранислав Хетзел, Лос Ангелес, УСА (заменик члана жирија Игор Рајковић, архитекта, Београд)  
-    Горан Јовановић, архитекта, Ниш 
-    Александар Рацков, архитекта,  Зрењанин 
 На предлог Жирија, именовани су и номинатори: 
-    Мр Бојан Ковачевић, архитекта, Београд  
-    Реља Иванић, архитекта, Сомбор,  
да дају предлоге за дела која конкуришу за Годишње награде. 
 
Конкурс за награду се расписује од 01.07.2017.г., а рок за подношење предлога са комплетном 
документацијом је до 22.09.2017.г. до 15,00 часова. 
Предлози се достављају на адресу Удружења архитеката Србије и Друштва архитеката Београда, Кнеза 
Милоша 7а/III, соба 32, сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, контакти:  
 011/3230-059, 3239-754, sas-dab@eunet.rs  
_________________________________________________________________________________________________ 

 
ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ 
одржана је 12. маја 2017. г. у Београду, у сали Дома инжењера и техничара Србије.  Следи  

 
З А П И С Н И К 

Председник Удружења архитеката Србије др Игор Марић, дипл.инж.арх. је отворио Изборну 
Скупштину Удружења архитеката Србије , поздравио делегате и госте, а посебно је поздравио спонзора 
који је учествовао у финансијској подршци при организацији Скупштине компанију „Потисје Кањижа“ 
– Tondach - Wienerberger. Констатовано је да су сви благовремено добили материјал за Изборну 
Скупштину а и пре заседања су им уручени и каталози конкурса који су били организовани у 
организацији УАС-а – конкурс за блок 18, конкурс за блок 13 и каталог БИНА 2017, као и рекламни 
материјал „Потисје Кањижа“ – Tondach – Wienerberger. Игор Марић је предложио предлог дневног 
реда.  
 
Дневни ред је усвојен без допуна и примедби, како стоји:  
1. Усвајање предложеног дневног реда Скупштине  
2. Избор радних тела Скупштине:  

mailto:sas-dab@eunet.rs
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- Радног Председништва од 3 члана  
- Записничар и оверивач записника  
- Верификационе комисије од 3 члана  
- Изборне комисије од 3 члана  
3. Уводна реч ( излагање) председника Удружења и извештај о раду у протеклом периоду  
4. Финансијски извештај  
5. Извештај Верификационе комисије о броју присутних делегата са овереним пуномоћјем  
6. Избор Председника УАС-а : предлаже се ванр. проф. Милан Ђурић, архитекта  
7. Избор чланова Управног одбора УАС-а према Статуту – по функцији председници и према броју 
чланова струковног друштва - свако треба да да свој предлог )  
8. Избор надзорног одбора УАС-а  
9. Избор Суда части УАС -а  
10. Представљање Нацрта Програма рада УАС, дискусија и закључивање Скупштине.  
 
Тачка 2.  
Предложена су радна тела која су потребна за рад изборне Скупштине УАС и то:  
1. Радно Представништво:  
- Игор Марић, Београд, Иван Рашковић, Београд и Александар Кековић, Ниш  
2. Записничар: Ана Главички  
3. Оверивач записника: Александар Кековић, Ниш  
4. Верификациона комисија: Божидар Манић, Александру Вуја, Јован Јовановић, Ваљево  
5. Изборна комисија: ( обзиром да су се делегати Скупштине на почетку рада једногласно изјаснили да 
се све одлуке доносе јавним гласањем, ова Комисија није ни бирана).  
Предложена радна тела Скупштине су једногласно усвојена, као и предлог да председавајући радног 
Председништва буде Игор Марић. 
 
Тачка 3.  
Игор Марић је у својству досадашњег председника Удружења поднео извештај о раду Удружења... 
(Извештај је у пуној верзији овог Записника)  
 
Тачка 4.  
Такође је поднео и финансијски извештај у протеклом периоду о пословању Удружења архитеката 
Србије образлажући трошкове по годинама и освртом на организацију Бијенала архитектуре у 
Венецији, када су сви трошкови били реализовани преко УАС-а а преко Министарства културе РС у 
чије име од 2010. године организујемо Бијенале архитектуре у Венецији, осим 2014. године и 2016. 
године, када се због закона о ЈН, морало организовати Бијенале преко буџетске установа – тачније 
Музеја примењених уметности, а затим је Музеј са УАС-ом направио Протокол о сарадњи за све 
послове који су потребни за расписивање конкурса, жирирање и даљи ток контаката са ауторима, 
одласком у Венецију, организације самог отварања Бијенала као и затварања и комплетних послова у 
вези ове манифестације.  
 
Тачка 5.  
Верификациона Комисија поднела је извештај о броју присутних делегата на Изборној Скупштини 
УАС-а, и на основу евиденционих листића/пуномоћја од председника друштава у Србији (укупно 
присутно активних 7 друштава) а у складу са Статутом УАС-а је констатовала да према броју чланица 
УАС-а, Скупштину УАС чини укупно 30 делегата (укупно присутних има 40 архитеката).  
Чланица која има до 100 чланова именује 3 делегата :  
Зaјечар (није активан), Вршац (није активан), Ужице , из оправданих разлога одсутни, Ваљево – 3 
делегата, Зрењанин – 3 делегата, Пожаревац – 3 делегата (Браничевски округ), Крушевац 3 делегата.  
Чланица која има 100-300 чланова именује 5 делегата;  - Ниш и Нови Сад  
Чланица која има 300-500 чланова именује 8 делегата;  - Друштво архитеката Београда  
Закључено је и констатовано да је укупно делегата од активних градских друштава има 30 од 36, што 
значи да је укупан број делегата на Скупштини био 90% и да Изборна Скупштина УАС-а може 
пуноважно да ради и одлучује у складу са чланом 17. Статута УАС-а  
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Тачка 6.  
Председавајући је ставио на гласање Избор Председника УАС-а – јавним гласањем свих присутних 
делегата и осталих присутних. Истакао је да је кандидат за председника УАС-а, од стране свих чланица 
Удружења подржан путем електронске поште. Предложено је да се делегати изјасне да ли желе да 
гласају јавно или тајно? Делегати су се изјаснили за јавно гласање.  
Присутни делегати су јавним гласањем једногласно изабрали Милана Ђурића, дипл.инж.арх., за 
председника Удружења архитеката Србије.  
Председавајући закључује и проглашава да је Милан Ђурић, дипл.инж.арх. изабран за председника 
УАС-а на Изборној Скупштини УАС-а 12.05.2017. 
 
Тачка 7.  
Милан Ђурић се захвалио на указаном поверењу и предложио састав Управног одбора, Надзорног 
одбора и Суда части.  
Избор чланова Управног одбора УАС-, присутни делегати су јавним гласањем једногласно усвојили 
предложени састав Управног одбора УАС-а и то:  
Весна Цагић Милошевић, Иван Рашковић, Игор Марић, Бранислав Митровић и Владимир 
Миленковић – сви из Београда  
Слободан Јовић, Лазар Кузманов и Александар Беде - сви из Новог Сада  
Бранимир Ћирић, Александар Кековић и Зоран Чемерикић - сви из Ниша  
Милош Гардашевић из Пожаревца (Браничевски округ), Драгослав Којић из Ваљева, Славиша Шћекић 
из Крушевца, Александар Рацков из Зрењанина и Дејан Миливојевић из Ужица.  
Управни одбор Удружења архитеката Србије чине 16 чланова.  
Председавајући закључује и проглашава да су чланови Управног одбора изабрани једногласно на 
Изборној Скупштини УАС-а 12.05.2017.  
 
Тачка 8.  
Избор Надзорног одбора УАС-а , присутни делегати су једногласно усвојили јавним гласањем чланове 
надзорног одбора и то :  
Михајло Тимотијевић, Владимир Гајић и Ружица Сарић – сви из Београда, Јовица Вујичић из Крушевца 
и Горан Јовановић из Ниша.  
Председавајући закључује и проглашава да су чланови Надзорног одбора изабрани једногласно на 
Изборној Скупштини УАС-а 12.05.2017.  
 
Тачка 9.  
Избор Суда части УАС, присутни делегати су једногласно усвојили јавним гласањем чланове Суда 
части и то: Милан Танић из Ниша, Иља Микитишин и Александру Вуја – сви из Београда и Слободан 
Миљковић из Пожаревца (Браничевски округ).  
Председавајући закључује и проглашава да су чланови Суда части изабрани једногласно на Изборној 
Скупштини УАС-а 12.05.2017.  
 
Тачка 10.  
Представљање Нацрта Програма рада УАС, дискусија и закључивање Скупштине.  
Председавајући скупштине, Игор Марић, поздравио је изабраног председника Милана Ђурића и дао 
му реч да изнесе Нацрт Програма рада УАС-а . 
Председник УАС-а Милан Ђурић се захвалио присутним делегатима и осталим присутним члановима 
УАС-а , захвалио на указаном поверењу и у кратким цртама изложио програм рада УАС-а за наредни 
период... (Извод из програма рада је у пуној верзији овог Записника) 
Присутни делегати и остали чланови су се јавним гласањем изјаснили за предложене тезе плана и рада 
Удружења и за предложена имена за Стручни Савет УАС-а и Савета за међународну сарадњу.  
После завршеног излагања председник УАС-а захвалио се још једном на указаном поверењу 
делегатима и гостима који су присуствовали Изборној скупштини Удружења архитеката Србије.  
 
Скупштина Удружења архитеката Србије завршила је са радом у 16,30.  

       У Београду, 12.05.2017.године.  
Записничар:     Оверивач записник:  
Ана Главички, с.р.  Александар Кековић, с.р. 
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НАГРАДА ПРИЦКЕР за 
АРХИТЕКТУРУ за 2017.г. 
   (Pritzker Architecture Prize) 

 

Рафаел Аранда, Карме Пигем и 
Рамон Вилалта, Шпанија 

(RCR Arquitectes) 
 

На церемонији у Акасака Палати у Токију 
20. маја ове године, проглашени су овогодишњи 
лауреати најзначајније архитектонске награде у 
свету. Одлуку о избору објавио је 1. марта 2017.г. 
Том Прицкер, председавајући Хајат фондације, 
која спонзорише награду.  

Троје архитеката из Каталоније раде 
заједно од оснивања своје фирме RCR Arquitectes 
1988.г. Њихов рад показује непопустљиву преда- 
ност месту и његовој историји, у циљу стварања 
просторâ који кореспондирају  са њиховим 
појединачним  контекстима. Усаглаша-вајући 
материјалност са транспарентношћу, Аранда, 
Пигем и Вилалта траже везе између екстеријера и 
ентеријера, што резултира емоционалном и 
емпиријском архитектуром. 

Г. Прицкер примећује: „Жири је изабрао 
троје архитеката који раде заједно већ скоро три 
деценије. Г.Аранда, г-ђа Пигем и г.Вилалта су 
имали утицај на  дисциплину која је далеко изван 
њихових непосредних области. Чињеница да се 
њихови радови протежу од јавног и приватног 
простора до културних и образовних институ- 
ција, и  да су кадри да успоставе однос са окруже- 
њем које је својствено  сваком конкретном случају,  
потврда је њиховог начина рада и дубоког 
интегритета. 
 По први пут је награђено троје архитеката 
заједно....Као победници 39. Награде, они су 
други из Шпаније, после Рафаела Монеа, награђе 
ног 1996.г. Г.Пигем је изјавио: „Ово је велика 
радост и велика одговорност. Узбуђени смо што је 
ове године препознат рад троје професионалаца 
који блиско сарађују“. 

_________________________________________________________________________________________     
Извор: Интернет. Превео и приредио уредник 

 

 
Ресторан Les Cols Marquee, 2011, Girona, Шпанија   

(фото:  Hisao Suzuki) 

 
 
 
 
 

 
Rafael Aranda, Carme Pigem, Ramon Vilalta 

 

 
Јавни отворени простор – театар LaLira, 2011, Girona, 

Шпанија  (фото:  Hisao Suzuki) 
 

 
RowHouse, Girona, Шпанија, 2012, 

(фото:  Hisao Suzuki) 
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Стадион за атлетику Tossol-Basil (Olot, Girona), Шпанија, 2000. (фото: Ramon Prat) 

 

        
   Винарија Bell–Lloc, 2007, Palamós, Girona, Шпанија           Дечији вртић El Petit Comte, 2010,  Girona, Шпанија 
                             (фото:  Hisao Suzuki)                          У сарадњи са J. Puigcorbé (фото:  Hisao Suzuki) 
 

 
Музеј Soulages, 2014, Rodez, Француска (у сарадњи са G. Trégouët) (фото:  Hisao Suzuki) 
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Dr. sc. Тајана Плеше 
Директорка Хрватског рестаураторског завода 
 

„...СИСТЕМ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНЕ 
БАШТИНЕ НАМ ЈЕ ВРЛО 
СЛИЧАН, А СЛИЧНИ СУ НАМ И 
ПРОБЛЕМИ...“ 
 

На „Данима наслеђа у Нишу“, који су 
одржани 24. и 25. марта ове године у 
организацији Завода за заштиту споменика 
културе Ниш, једна од гошћа  је била др.сц. 
Тајана Плеше из Загреба, која је одржала веома 
занимљиво предавање под називом „Модели 
управљања касносредњовековним градовима и 
утврдама“. Тим поводом, а у вези са темом овог 
броја „Архитекта“, г-ђа Плеше се љубазно 
одазвала позиву да одговори на неколико 
питања. 

 

„Архитект“: Реците нам најпре да ли сте и раније 
долазили у Ниш, какви су Ваши утисци о нашем 
граду? 
 

Т. Плеше: Први пута сам посјетила Ниш 2012. 
године када сам судјеловала на Другој 
регионалној научно-стручној конференцији 
ICOM-а „Процена ризика за културно и 
природно наслеђе у региону југоисточне Европе“. 
Због шармантне архитектуре и Нишаве на којој 
град уистину живи, али и због колега који су 
судјеловали у организацији, Ниш је био љубав на 
први поглед. Радује ме да су та познанства 
прерасла у одличну пословну сурадњу.  
 

„Архитект“: Какав је Ваш коментар 
манифестације „Дани наслеђа у Нишу“, посебно 
чињенице да је она имала међународни карактер? 
   
Т. Плеше: Велика похвала за организацију скупа 
иде Елени Васић, в.д. директорици Завода за 
заштиту споменика културе у Нишу, која је 
избором актуалних тема привукла завидан број 
заинтересираних слушача. И овом приликом јој се 
захваљујем на даној могућности да подијелим 
наша (оп.а. хрватска) искуства у заштити 
баштине, конкретно на примјеру 
имплементирања модела управљања 
касносредњовјековним и ранонововјековним 
градовима, утврдама и кулама. Након 
стимулативне дискусије с окупљеним колегама, 
мишљења сам да је изнимно важно ојачати 
дијалог, препознати заједничке проблеме, 
покушати научити нешто на грешкама те 
заједнички настојати пронаћи начина да се 
побољша оперативно дјеловање нас „заштитара“.  

 
 
 

 
 
„Архитект“: Тема Вашег предавања је била 
заштита средњовековних тврђава. Како Ви видите 
стање у коме се налази нишка Тврђава? Шта сте 
обишли од објеката у њој? 
 

Т. Плеше: Нишку тврђаву обишла сам ове и 2012. 
године. Нажалост, није било времена за детаљан 
преглед објеката, но успјела сам ју туристички 
(влакић) обићи с колегама. Уочила сам видљива 
побољшања, па смо стекли дојам да се према 
Тврђави поступа као према једном од главних 
културно-туристичких ресурса, што она уистину 
и јест. Разумијевању виђеног стања највише је 
придонијело одлично, иновативно двојно 
предавања колегица Е. Васић и К. Максимов које 
смо имали прилике послушати свега пар сати 
раније.  
 

„Архитект“: Србија, као и Хрватска и цео регион 
Балкана, имају богату баштину 
фортификационих објеката. Какво је њихово 
стање данас?  
 

Т. Плеше: Бројност споменика у нашим државама 
је уистину фасцинантна. Илузорно би било, 
сагледавајући повијесни контекст, очекивати да су 
све у одличном стању. Но оцјену ипак треба 
промислити за сваки објект појединачно – неки 
објекти су остали сачувани због удаљене или 
тешко приступне позиције те вегетације, док 
други добро стање могу захвалити управо 
активној укључености баштиника.   
 
„Архитект“: Претпостављам да доста каснимо за 
светом, пре свега због ограничених финансијских 
могућности, а такође и због немара и недостатка 
правих иницијатива. 
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Т. Плеше: Не нужно. Понекад је добро мало 
каснити за новим приступима, било да се ради о 
технологијама, техникама, материјалима или 
теоријско-практичним проведбама. Тако се, уз 
правилно промишљање о доступним 
компаративним примјерима, може увидјети које 
предности, али и мане, носе новине. У истом 
контексту можемо расправљати и о већој 
количини финанцијских средстава, односно може 
ли се тако гарантирати и добро рјешење. Уједно 
ваља промишљати и о разноврсности намјена, 
могућностима повезивања презентираних 
објеката те о потребама релативно малог циљаног 
тржишта.  
  
 „Архитект“: Какви су Ваши утисци о стању 
објеката археолошке и архитектонске баштине 
Ниша? Да ли се слажете да је доста објеката 
реконструисано и ревитализовано?  
 
Т. Плеше: Како сам оба пута у Нишу највише 
времена провела на предавањима, нисам имала 
прилику темељитије разгледати град. Но 
примијетила сам резултате труда уложеног у 
презентирање Медијане, Ћеле куле и Тврђаве.  
       
„Архитект“: Ви сте директорка Хрватског 
рестаураторског завода у Загребу. Вероватно се 
сусрећете са истим проблемима у раду као и наше 
институције у области заштите. Реците нам нешто 
више о томе. 
 
Т. Плеше: Сустав заштите културне баштине нам 
је врло сличан, а слични су нам и проблеми. Уз 
бројност културних добара, оскудна финанцијска 
средства те (пре)мали број стручњака, ваља 
навести и често недовољну комуникацију с 
локалном самоуправом (а тиме и с коначним 
корисником), те слабо интер и интра секторско 
повезивање. Додајмо томе и често нереална 
очекивања (од идејних концепата до осигуравања 
средстава потребних за реализацију), потешкоће 
при осмишљавању садржаја у односу на 
размјерно мален број посјетитеља, опасност од 
исцрпљивања културног добра с негативним 
посљедицама, те неравнотежу између сувремених 
потреба и законом прописаних увјета за 
кориштење и намјену културних добара. Сходно 
наведеном је нужно да модел управљања буде 
прилагођен реално и прагматично могућностима 
које нам стоје на располагању. Уједно увијек треба 
имати на уму да су наше акције само контролира- 
но управљање промјенама те да је одржавање 
неминовност узрокована пролазношћу времена.  
 
 

 

 
Сл. 1  Л. Ф. Марсиљи,  
                                         Тлоцрт каштела Гвозданско 
 

 
Сл. 2  Бешлинец, висока пећ 
                            (фото: Т. Плеше, 2015., архива ХРЗ) 
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„Архитект“: На „Данима наслеђа у Нишу“ 
показали сте неколико публикација вашег Завода 
из области заштите. Колико је важна ова 
делатност у вашој струци? 
 
Т. Плеше: Без адекватног промовирања, било 
кроз публикације или медије, стиче се опћи дојам 
да се ради мало или недовољно, те да баштина 
пропада. Стога је једна од стратешких одредница 
била јачање промотивне дјелатности. Уз 
публикације (од двојезичних деплијана до 
монографија), знатно се улаже у присутност у 
медијима, а све с циљем приближавања резултата 
и значаја остварених радова широј публици.  
 
„Архитект“: Да ли сте се Ви лично бавили 
заштитом објеката и других епоха, осим 
средњовековне? Какав је Ваш став по питању 
степена интервенције, о чему се стално 
полемише? Да ли се треба стриктно придржавати 
контекста, урбанистичког и архитектонског, или 
су дозвољена и слободнија решења? 
 
Т. Плеше: Примарно је мој знанствени интерес 
био усмјерен средњовјековној и ранонововјековној 
архитектури. Но, као челник Хрватског 
рестаураторског завода сам по дужности 
инволвирана у све групе културних добара. 
Захваљујући чланству у бројним радним 
скупинама, искуствено ми је тешко 
генерализирати. Иако постоји јасан протокол који 
је потребно задовољити, коначан резултат овиси о 
бројним факторима. Али ни поштивање свих 
декларација, напутака и захтјева струке понекад 
не могу гарантирати да ће изведени пројект – без 
обзира на ступањ интервенције - бити добро 
прихваћен.  
 
 
 

 
Сл. 3   Десинић, Двор Велики Табор 
                           (фото: Ј. Клиска, 2015., архива ХРЗ) 
 

 
„Архитект“: Како се у Хрватској решава проблем 
заштите објеката из ранијих епоха, у случају када 
се они нађу на локацијама нових градњи од јавног 
значаја, нпр. аутопутева, великих урбанистичко – 
архитектонских захвата и сл.? Код нас је било 
случајева грубог занемаривања проблема и 
недостатка воље да се нађу задовољавајућа 
решења. 
 
Т. Плеше: Од неких десетљећа старих примјера, 
када струка није могла заштити баштину која је 
„стајала на путу“ инфраструктурним плановима, 
уложио се знатан напор да се тако нешто више не 
понови. У тијеку су преговори око компромисног 
рјешавања неколико таквих ситуација. Вријеме ће 
показати јесмо ли уистину постали довољно зрели 
да пронађемо прагматично рјешење.   
 
„Архитект“: Имате ли нешто да додате на теме 
које смо овде поменули? 
 
Т. Плеше: Искористила бих ову пригоду да 
изнова истакнем важност сурадње свих дионика 
при обнови културне баштине. Јер без сурадње, а 
као што смо се увјерили кроз праксу, сав 
хвалевриједан труд и уложена средства у 
коначници постају дио тмурне синтагме 
„баштине без баштиника“.  
 
„Архитект“: Захваљујемо се и желимо Вам успех у 
даљем раду, са жељом да се опет видимо у Нишу! 
 
Т. Плеше: Хвала! И Вама такођер.  
 

Разговор водио Уредник 
_____________________________________________ 
 (фотографије у тексту су преузете из предавања   
  г-ђе Т. Плеше, уз њену дозволу)  
 
 

 
Сл. 4   Подгарић, стари град Гарић 
                           (фото: Ј. Клиска, 2010., архива ХРЗ) 
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Сл.  5    Бриње, стари град Соколац                                                           (фото: Ј. Клиска, 2015., архива ХРЗ) 
 

 
Сл.  6    Вараждин, стари град                                                                      (фото: Ј. Клиска, 2014., архива ХРЗ) 
 



ИСТОРИОГРАФИЈА                                                                         АРХИТЕКТ 57 - 58  ОКТОБАР   2017 

 

25 

 

МОЈСИЊСКА СВЕТА ГОРА 
и долина Западне и Јужне Мораве 
 

Географске карактеристике 
 

Мојсињске планине, благо заталасано 
побрђе у међуречју Западне и Јужне Мораве, као 
масив, међу најстаријим у Србији, типично је 
рурално подручје са мозаиком фрагментисаних 
станишта, од оаза очуване природе, до шумарака 
храста изданачког карактера и великих површина 
под воћњацима, виноградима и њивама. Налазе у 
самом епицентру Балканског полуострва. 
Недалеко од Ђуниса рајски меандрира Јужна 
Морава, у подножју три крстасте горе - 
Мојсињске, Послонске и Ђунишке. Са тих врхова, 
у јутарњој свежини прелепо се види како Јужна 
Морава пресеца Мојсињску планину правећи 
предивну Сталаћку клисуру дугу око 30 км. Живе 
су легенде о чудотворним изворима и лековитом 
биљу које овде расте. Ту се бере и посебна врста 
дивље цикламе од које травари праве чајеве за 
лечење најтежих болести. Укупна површина 
предела изузетних одлика „Мојсињске планине и 
Сталаћка клисура Јужне Мораве“ за наведено 
подручје износи 3.984,79 ха, од чега је у режиму II 
степена заштите 1.223,40 ха.  

Специфичан географски положај и 
конфигурација терена условили су присуство 
човека од најраније историје првобитних 
заједница. Мојсињске планине и клисура Јужне 
Мораве представљају колико репрезентативан, 
толико и специфичан предео, типичан за 
централну Србију и Поморавље, али специфичан 
и по бурној историји која је за собом оставила 
бројне трагове, од праисторије (археолошки 
локалитети са налазиштима Укоса, Орнице, 
Јазбине, Селиште, Крушкар, Гологлава), античког 

периода, до српске средњовековне државе и 
великог броја цркава и манастира. 

 

 
Пекара из касноантичког периода испод Сталаћ-града 
и цркве Св. Тројице        (фото: З.Чемерикић) 

 

 

 
              (фото: интернет) 

 
Цркве и манастири 
 

Највећу вредност Мојсињске планине 
имају за проучавање средњовековне Србије. 
Простор између Сталаћа - Ђуниса - Каоника - 
Крушевца ( око 40 квадратних километра)  у 
народу је познат као Мала Света Гора или Друга 

Српска Света Гора, мада се у српској историји 
често називала Капија Србије, а Европљани су је 
називали "Врата Европе". То су предели у којима 
се налазило 77 манастира, цркава и црквишта. На 
обалама Јужне Мораве, у самој клисуре, лежи 27 
цркава до којих се лако може доћи. 

„Ту ништа друго ниси могао чути, до 
брујања звона и појања светих калуђера, из 
бројних цркава и манастира“, подсећа у својим  
историјским делима Радомир Станић. „Данас су 
присутни само остаци већине цркава и 
манастира, а они сачувани, скривени су у 
дубинама шумовитих долина потока који 
плаховито, каскадама, теку ка Јужној Морави. 

Богородичину цркву светог Јована у селу 

Стеванац је крајем четрнаестог века подигао неки 
од монаха синаита који су се у то време доселили 
у ове крајеве. Обновљена је почетком прошлог 
века. Откако је село опустело, током читаве 
године је тек уточиште за понеку ситну шумску 
зверку,  док се верници из околних места окупе 
само на празник посвећен њеном заштитнику. 

Верује се да су цркве и манастире 
подизали углавном синаити који су овим 
крајевима трагали за осамљеношћу и духовним 
миром - објашњава Душан Рашковић, археолог из 
крушевачког музеја. „Бежећи са Свете Горе и из 
јужних крајева, многи синаити нашли су 
релативно безбедно уточиште на Мојсињској 
гори. Подизали су цркве и испоснице на 
заклоњеним и тешко приступачним местима 
стварајући ново монашко средиште. Тако су 
могли да се посвете свом строгом начину живота, 
мистицизму и исихастичкој контемплативности. 
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Мистични дух ни данас не напушта Мојсињску 
гору , када су од већине синаитских испосница 
остали само трагови“.   

Данас се многе светиње могу обићи 
(манастир Свети Роман, Cрква Свети Нестор, 
Манастир Свете Богородице, манастир Јаковац, 
манастир Стеванац, Cрква Света Марица, црква 
Свети Дамјан, црква Света Петка, црква Свети 
Петар, црква Света Недеља, црква Свети Врачи, 
црква Свети Никола, црква Свети Сава, црква 
Свети Дух, изворишта лековитих вода, и друге 
светиње) али их има још по оној прашуми 
недоступних и скривених. У селу Каоник има 11 
цркава!  

Један од најстаријих сачуваних манастира 
у овом крају, јесте онај посвећен Светом Роману, 
изграђен у деветом веку крај данашњег Ђуниса. 
Столећима, овај манастир је био чувено 
лечилиште. У њему су се опорављали наши борци 
током Првог српског устанка и каснијих српско-
турских ратова. Крај ниске цркве у којој се чувају 
мошти заштитника манастира и која још чува 
мирисе давних времена уздиже се кула звонара. У 
средњем веку служила је као лечилиште за 
умоболне. Несрећнике сишле с ума затварали би 
унутра и звонили, молећи се да им Бог врати 
памет. У манастирској порти налази се гроб 
Николаја Николајевича Рајевског, руског 
пуковника и српског добровољца настрадалог у 
Српско-турском, рату који је био инпирација за 
лик грофа Вронског, главног јунака романа "Ана 
Карењина". 

 

 
Манастир Свети Роман, IX век        (фото: архива ДАН)         
 

Манастир припада малобројној групи 
манастира који су подигнути пре Немањића. 
Познат је по томе што је ту као монах живео  
Роман Синаит, који је касније проглашен за  
светитеља, па је манастир по њему и добио име. 
Гроб Светог Романа Синаита са моштима и данас 
се налази у манастиру. Он се поштује као чудо-

творац и исцелитељ. Монаси синаити су следбе-
ници солунског чудотворца Григорија Паламе  
који су прихватили његово учење и у Србију су 
дошли за време Кнеза Лазара. Данашњу манас- 
тирску цркву подигао је управник ергеле Кнеза 
Лазара на старим темељима. 

Најпознатије светилиште Мојсињске горе 
саграђено је много касније. Манастир у Ђунису са 

црквом Покрова пресвете Богородице одредиш-
те је ходочасника из читаве Србије и један је од 
најпосећенијих манастира. Сваког 14. октобра о 
Покрову пресвете Богородице окупи се неколико 
хиљада верника.  

Слава "српске Свете Горе" одавно је угасла, 
али мештани се надају да би долина Јужне Мора-
ве могла да постане одредиште за религиозни и 
културно-историјски туризам. 

 
 

 
Црква Св. Јован у селу Стеванац      (фото: интернет) 
 

 
Црква Св. Духа, град Сталаћ,  X век (фото: З.Чемерикић) 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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Црква Св. првомученика Стефана –“Лазарица“, XIV век  

Крушевац, северна апсида                       (фото: З.Чемерикић) 
 
 

 
Црква Св. Тројице испод града Сталаћа, XVIII  век 
                (фото: З.Чемерикић) 

Црква „Лазарица“налази се у центру 
данашњег Крушевца, а подигао ју је, највероват-
није између 1377/1378. и 1380. године, кнез 
Лазар (1371 — 1389), као придворну цркву своје 
новосаграђене престонице, Крушевачког града. 
Има основу триконхоса, а њена спољашњост је 
урађена на византијски начин, наизменичним 
ређањем реда тесаника и три реда црвене опеке. 
Црква, заједно са Раваницом, представља својеврс-
тан почетак Моравског стила и припада грађеви-
нама сажетог типа. Она је први објекат у Србији 
који је доживео стручну рестаурацију и конзер- 
вацију почетком XX века. 

 

 
Обновљена Црква манастира Св.Архангела Гаврила,  
X век, обновљена 1988-1990.г.  У порти манастира се од 
2001.г. одржава Уметнички сабор     (фото: З.Чемерикић)                          

                      
                                                

Тврђаве 
 

Утврђења се деле у две групе: утврђења на 
узвишеним местима -Град Сталаћ, Укоса, Градац 
и насеља у речним долинама -Дуге њиве, 
Крушкар, Браљина. На улазу и  излазу из клисуре 
доминирају два средњевековна града у чијем 
окружењу се налазе по 4 византијска утврђења. 

Овај географски положај је био идеалан за 
утврђењa јер је на најбољи могући начин чувао 
улазак у клисуру. Римљани су направили пут на 
траси античког друма који је ишао долином 
Велике Мораве, па обалама Јужне Мораве и спајао 
исток и запад царства. Остаци овог пута видљиви 
су подно града. Големе камене плоче, са урезаним 
латинским писмом и бројевима, могу се још 
видети крај друма. То су фрагменти старих 
путоказа. Наведени пут је у нашем народу познат 
као "Цариградски друм", међутим, Римљани су га 
градили у периоду од 29 до 61. године нове ере, на 
траси античког друма. Све цивилизације које су 
настајале у том периоду од севера Европе до 
севера и срца Африке, Мале Азије, Месопотамије, 
биле су у својим комуникацијама усмерене на овај 
простор. Сталаћ је у време касноантичко и рано-

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/1377
https://sr.wikipedia.org/wiki/1378
https://sr.wikipedia.org/wiki/1380
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1371
https://sr.wikipedia.org/wiki/1389
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB
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византијско био највећа и најбогатија укрцно- 
искрцна лука у Европи. Забележено је да су са југа 
долазили каравани са камилама из Африке а у 
Сталаћу вршили претовар робе са бродова. 

Утврђења-градови као што су Градина -

Јеринин град на уласку у Сталаћку клисуру -атар 
села Трубарево и Град Сталаћ на изласку из 
клисуре су међу највећим и стратешки веома 
важним утврђеним градовима Србије у 14. и 15. 
веку.  У самом срцу предела смештено је утврђење 
старог Сталаћа. Лепше изабрано место за град 
није постојало. Градиште лежи на узвишеном 
брегу, подно планинске косе зване Казаниште, на 
176 метара надморске висине. Само са западне 
стране узаном косом, састављено је ово брдо са 
Мојсињом. Ову узану спону града са планином 
пресекла је испод града траса железничке пруге, 
која, пошто пређе Мораву преко моста, дубоко 
укопана улази у Трубаревску равницу. 

„Град Сталаћ се први пут помиње 1377.г. у 
повељи Кнеза Лазара, а затим и у повељи кнегиње 
Милице 1395.г.... Простирао се на пространом 
платоу величине 400 х 200 м...Основа града је била 
елипсоидне основе, са масивном истуреном 
вишеспратном кулом ...на јужној приступачној 
страни утврђења. Кула има декоративно обрађен 
улаз, нишу као и фасаду, и спада међу најлепша 
остварења српске средњовековне војне архитек- 
туре. Око главне куле налазио се нижи спољашњи 
бедем као предња линија одбране...“1 
 

 
       Град Сталаћ, велика кула, 14.век   (фото: З.Чемерикић) 

                                            
1 „Тврђаве и остаци утврђених градова“... 

„Остаци средњовековног Лазаревог града 
налазе се у центру савременог Крушевца. Град је 
био престоница кнеза Лазара у периоду од 1371.г. 
до 1389.г. ...Био је владарско средиште и деспота 
Стефана, све до премештања престонице 1403.г. у 
Београд. После Косовског боја Турци привремено 
освајају Крушевац већ 1389.г....Мађари га освајају 
1437.г. да би 1444.г. био враћен деспоту Ђурђу. Од 
1454.г. је у турском поседу... 

 

 
Лазарев град, Крушевац, донжон кула, 14.век    

      (фото: З.Чемерикић) 
 

Град је подигнут на релативно приступач-
ном терену, што је била новина у тадашњем 
начину грађења средњовековних тврђава... 
Чиниле су га две целине, Велики и Мали град, у 
оквиру кога се истицала масивно зидана главна 
кула. Имао је двојни бедем, ојачан са око 12 
кула...скоро квадратне основе, отворене ка 
унутрашњости града. Налазиле су се уграђене у 
градски зид на растојању од по двадесетак 
метара...“2 
______________________________________________ 

Приредио З.Чемерикић. Извори:  Интернет 
http://centralmedia.rs/mojsinjska-sveta-gora-klisura-
juzne-morave, www.novosti.rs, www.telegraf.rs  
www.komoraks.co.rs, https://sr.wikipedia.org/sr 
Публикација „Тврђаве и остаци утврђених градова“, 
издање ЈП Београдска тврђава, Београд , 2008. 
Усмени подаци: Драган Чапкуновић, Сталаћ 

                                            
2 Исто 

http://centralmedia.rs/mojsinjska-sveta-gora-klisura-juzne-morave
http://centralmedia.rs/mojsinjska-sveta-gora-klisura-juzne-morave
http://www.novosti.rs/
http://www.telegraf.rs/
http://www.komoraks.co.rs/
https://sr.wikipedia.org/sr
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Марко Стојановић, ист.ум. 
 

ОБНОВА БЕОГРАДСКЕ КАЛДРМЕ  
И СТАРИХ ФАСАДА 

 

   Старо београдско језгро полако прераста у 
пешачку зону. Поплочава се све више улица у 
зони око Кнез Михајлове улице, саде се дрвореди, 
формирају пјацете. Међутим, ретки примери 
старих улица, поплочаних турском калдрмом, већ 
деценијама пропадају и неадекватно се одржавају.  

Када се спомене реч „калдрма“, људи 
често помисле на улицу поплочану „коцком“, 
какву још увек можемо видети у многим 
градовима широм Србије и региона. Коцка се 
постављала све до Другог светског рата, а у 
послератном периоду је утврђено да је веома 
штетна по околне грађевине јер је добар 
проводник вибрација које настају проласком 
друмског и шинског саобраћаја. Коцка је западни 
патент, тј. њима су се поплочавале улице још у 
време Хабзбуршке монархије, па није необично да 
и сада неки од аустријских градова по јефтиним 
ценама откупљују коцку коју наши путари 
скидају пре асфалтирања улица по Војводини.  

Са друге стране, калдрма је продукт 
Османске империје и представља поплочавање 
улица неједнаким комадима камена, уроњеним у 
неку врсту везива. Како је у питању грубо тесано 
камење, улице су биле изузетно неравне и 
погубне по колске и аутомобилске точкове. Али и 
поред тога, у циљу заштите аутентичног 
визуелног идентитета неких историјских целина, 
у Београду су две локације задржале калдрму на 
улицама. 

 

 
   Куће трговаца браће Крсмановић  

 
 
 
 
 

На првом месту је Скадарска улица или 
популарно названа Скадарлија, која се простире 
између Булевара Деспота Стефана и улице Цара 
Душана. Представља аутентичну београдску 
боемску четврт, у којој се налазе многобројне 
кафане, ресторани, пивнице и посластичарнице, 
а која је заштићена као културно-историјска 
целина града Београда. „Три шешира“, „Шешир 
мој“, „Има дана“, „Два јелена“, „Велика 
Скадарлија“, „Путујући глумац“ само су неке од 
знаменитих кафана у којима се још увек може 
пронаћи делић минулих епоха, када су 
Скадарлију посећивали писци, сликари, 
музичари, глумци и други боеми.  

Све ово делује веома романтично, али 
постоје неки моменти који могу на тренутак да 
вам покваре свеобухватан доживљај. Можда 
највише када вам поглед скрене управо на 
калдрму по којој шетате. Наиме, скадарлијска 
калдрма је један од аутентичних елемената 
Београда 19. века, али то не значи да је можемо 
препустити зубу времена и пропадању. Како 
Скадарлија већ дуже време није доживела 
темељну реконструкцију, камена поплочавања су 
почела да пропадају. Појавила су се улегнућа, 
каменови су почели да испадају из својих 
лежишта, а све то је почело импровизовано да се 
поправља. Рупе би само биле наливане шљунком 
и песком, а понегде је долазило и до нестручног 
заливања бетоном.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

и Луке Ћеловића Требињца 
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Палата породице Вучо, арх. Димитрије Леко 
 

Наравно, стање фасада није ништа боље; 
са њих увелико отпада малтер и делови 
скулпторалне декорације. Услед ових проблема, 
пре десетак година појавила се и нечија небулозна 
идеја да се улица залије бетоном, тј. да се камена 
површина изравна, наводно због притужби 
женске популације туриста, које имају проблема 
са ходањем у штиклама по калдрми. Како у 
Београду ретко можете видети туристе који се по 
граду шетају у штиклама, пре ће бити да је овај 
предлог дошао од нечије размажене супруге или 
љубавнице, која још увек није научила да хода у 
овој обући, тј. није схватила за коју прилику и 
амбијент се иста обува. Због критичног стања 
боемске четврти, град Београд је најавио њену 
реконструкцију за октобар 2016. године, али су 
радови померени за пролеће, а затим за октобар 
2017. године.  

 

 

 
 

 
У међувремену, друга амбијентална 

целина која поседује калдрму се увелико 
реконструише. У питању је зона око 
Косанчићевог венца и Карађорђеве улице где се 
увелико изводи свеобухватна реконструкција 
улица и фасада околних објеката. Слој калдрме је 
у потпуности уклоњен и сачуван, а услед 
недостатка веће количине камена, нови комади су 
допремљени из истог мајдана из којег су извађени 
комади изворне калдрме. Подизање калдрме је 
искоришћено да би се извршила и 
реконструкција канализационе, водоводне и 
електро - мреже, при чему су сви телефонски и 
електрични каблови положени у земљу, како би 
се постојећи са бандера укинули, чиме се добија 
на аутентичности самог амбијента. Уклоњена је и 
проблематична барака „Геозавода“, на чијем 
месту ће бити започета изградња Градске 
галерије, по првонаграђеном пројекту архитекте 
Бранислава Реџића. Наравно, сви са нестрпљењем 
ишчекујемо завршетак реконструкције 
Косанчићевог венца и поновно постављање 
„маскоте“ ове улице – бисте Ивана Косанчића у 
његову препознатљиву модро плаву нишу, из које 
је пре неколико година уклоњен, након једног 
вандалског напада. И фасаде других зграда се 
увелико реконструишу. Било да су у питању 
објекти из 19. и прве половине 20. века или из 
послератног периода, фасадна платна су веома 
квалитетно реконструисана. Пројекте је израдило 
неколико бироа из Београда и других градова 
Србије, а све то под будним оком Градског завода 
за заштиту споменика културе. Наравно, има и 
замерки, како грађана који живе у овом делу 
града, тако и других колега из струке. Пре свега, 
грађани се жале на пробијање рокова, по којима је 
реконструкција Косанчићевог венца требало да 
буде окончана још пре пар месеци, а она се 
продужује до новембра 2017. године. Са друге 
стране, колеге се жале на неуједначен квалитет 
реконструкције. Неке зграде су добиле готово 
идентичан првобитан изглед, док су на другима 
начињени пропусти. Највише у недостатку 
визуелног контраста између фасадних платна и 
пластичне декорације, а ту су и проблеми 
аљкавости, тј. нестручног извођења завршних 
слојева на неким објектима. Када се посматрач 
приближи неким зградама, може врло лако да 
примети грубе завршне потезе зидарским 
алаткама или неуредно пребојене сегменте 
декоративних елемената. Одговор за ове 
проблеме лежи у одабиру различитих, често 
некомпетентних извођача и подизвођача, који су 
прихватили послове без довољног броја радника, 
а нарочито је велики проблем у недостатку 
квалификованих, искусних зидара који би 
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изводили ове деликатне радове. Ово последње 
није ни грешка извођача, већ генерално проблем 
свих старих заната који увелико изумиру у 
Србији. Међутим, ово се може сматрати мањим 
пропустима и када се узме у обзир целокупна 
слика, можемо слободно рећи да је овај део 
Београда добио лепо изведену реконструкцију 
заштићених урбаних целина. 
 

 
 

 
         Косанчићев венац – Поп-Лукина улица 
          «Мала Албанија», Миладин Прљевић 
 

 
 

 
 

 
_______________________________________________ 
(фотографије: М. Стојановић) 
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Мр Снежана Цветковић 
Музеј у Смедереву 

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА  ВИЛЕ 
ДИНАСТИЈЕ  ОБРЕНОВИЋ  
У СМЕДЕРЕВУ  

 

У културној историји Србије 19. и 20. века 

посебно место припада вили Златни брег у 

Смедереву, првобитно летњем двору династије 
Обреновић, а коначно,  резиденцијалном здању 
Владе републике Србије. Након епохе 
Обреновића, добила је нови изглед у 
социјалистичкој Југославији, прерастајући из 
старог династичког у нови идеолошки топос 
СФРЈ. Архитектонске радове извео је 1961. године 
Богдан Богдановић (Београд 1922 – Беч 2010.) 
претварајући ову средњоевропску вилу у 
„швајцарском стилу“ у савремено здање у 
неокласицистичком стилу. 

„Све то разарање у нама и око нас 
подстицало је жудњу ка складу и реду...Када сам у 
Савету сазнао за намеру да се сруши смедеревски 
летњиковац последњих Обреновића (који у 
споменике није ни био убројан!) јер је наводно 
био дотрајао и на тлу трусном, да би се заменио 
другим, чвршћим, за потребе српског протокола – 
рекао сам председнику Савета Станки Веселинов 
да би то било неоправдано. Рекли су то и други па 
је одређено да Богдан Богдановић, Пеђа 
Милосављевић и ја летњиковац обиђемо и 
поднесемо извештај...“1 

Летњи двор династије Обреновић у 
Смедереву, односно послератна Вила „Златни 
брег“,  драгоцен је сведок настајања и развоја 
дворске културе у нововековној  Србији. Саграђен 
је 1865. г. у време кнеза Михаила Обреновића, као 
једноспратно здање у „швајцарском стилу“. Није 
утврђено име архитекте по чијем је плану зидан, а 
највероватније је да је био из Беча. Крајем 19. века, 
на позив краљице Наталије Обреновић, дворски 
архитекта Јован Илкић је приземном здању додао 
спратне павиљоне како би у двору могло да 
борави више људи током летњих одмора које су 
планирали да овде проводе. После Мајског 
преврата 1903. године, у њему је живела породица 
Орешковић, да би после Другог светског рата он 
постао државна својина. На почетку је било 
одмаралиште полиције, а затим  резиденцијално 
здање Социјалистичке републике Србије, 
познатије као вила Извршног већа „Златни брег“.  

                                            
1 (Миодраг Б. Протић, Нојева барка, поглед скраја века 
(1900-1965),Београд 1992, 470.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стара фотографија – изглед пре реконструкције 1897.г. 
„Краљев Летњиковац у Винограду Смедерево“ 
  

 
Статус споменика културе од посебног 

значаја вила је добила 2009. године. Опсежна 
реконструкција краљевог летњег двора у 
Смедереву изведена је у периоду између 1957. и 
1961. године, уочи Прве конференције 
несврстаних земаља у Београду, за чије је потребе 
требало да послужи. Архитекта Богдан 
Богдановић се определио за модернистички 
класицизам обликујући вилу за потребе 
репрезентације Извршног већа СР Србије. Уместо 
дрвених декоративних забата и зидних украса 
који су јој давали карактер „швајцарске виле“ 
постављени су стилизовани метални орнаменти.  

Посебно је истакнут мали, али 
репрезентативан улаз са тимпаноном на витким, 
елегантним металним стубовима беле боје. 
Канделабри, такође од кованог гвожђа симетрич-
но су постављени на првом подесту степеништа. 
Са овог портика улази се у елегантни летњи 
салон/веранду, који представља застакљену 
металну конструкцију из које се пружа изузетан 
поглед на Дунав и Панонску низију. Изнад 
прозора ове  веранде налазе се стилизовани 
метални орнаменти којима се она истиче у односу 
на надпрозорнике бочних павиљона на којима  су 
задржани  аутентични орнаменти. Приземље и 
степениште је истакнуто локалним браон каме-
ном и гранитним блоковима који су постављени 
на платоу испред виле, чиме је постигнут 
контраст са белином здања и шумом у залеђу.  
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Вила „Златни брег“ ( фото Љубомир Златановић) 
 
 

 
Основа приземља (док. Регионалног ЗЗЗСК Смедерево) 

 

 
Пресек (документација Регионалног ЗЗЗСК Смедерево) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У задњем делу виле, са десне стране 

дозидан је анекс који је служио за потребе кухиње. 
Он има приземље са пет француских прозора на 
дужим странама, а на крову је изведена четвртаста 
кула са полигоналном издуженом пирамидом у 
облику шиљка. Подела просторија у здању није 
мењана, а постављен је амбијент у духу 
обреновићевске епохе. Подови централног и 
летњег салона/веранде, овом приликом су 
постављени црно-белим мермером као шаховска 
табла, а од белог венчаца направљени су камин и 
конструкција за огледало. Набављен је и 
постављен  одговарајући стилски намештај.  

„За две године створена је отмена 
обреновићевска летња резиденција, на истом 
месту, са истом поделом просторија, али у правом 
материјалу и одговарајућој обради, намештена 
драгоценим стварима из епохе (од породица 
Рајачић, Дробњак, Ракић, Кумануди и других)“2.  

Реконструкција виле била је праћена и 
уређењем платоа испред здања, шетним стазама и 
парком.  Централни део платоа поплочан је 
обрађеним штокованим гранитом и полираним  
мермером у облику мозаика, као и шетне стазе, од 
којих најдужа води партерним путем од виле до 

                                            
2 Исто, 471 
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Српске куће, односно конака кнеза Милоша 
Обреновића, са елегантним белведереом испред 
конака, и дрвеном фијалом/сеницом у парку. У 
партерном делу, у централној оси виле налази се 
кружна фонтана са бронзаном скулптуром Леде 
са лабудом, рад Оље Ивањицки из 1961. године. У 
зачељу виле налази се елегантна метална сеница 
/ружичњак, замисао Богдана Богдановића којом 
се истицала идеја врта као поново пронађене 
Аркадије.  

Првобитни конак кнеза Милоша Обрено-
вића са подрумом је са своје првобитне локације, 
која је била у оси са летњим двором кнеза Михаи-
ла, дислоциран на вишу зону у парку, такође у 
послератном периоду. Нажалост, до сада није 
откривена архивска грађа са подацима о овом 
пројекту.  Милошев конак са подрумом је у 
попису Државне комисије 1903. године наведен 
као Стари двор, а данас је то „Сеоска кућа“ у 
функцији протокола Владе Републике Србије. 

Вила „Златни брег“ се налази у јединстве-
ном природном и историјском пејзажу, сведочећи 
о епохама династије Обреновић и социјалистичке 
Југославије Јосипа Броза Тита. Недовољно познат 
последњи период тек треба да постане предмет 
истраживања и проучавања.  

 

 
Белведере, 1961. (фото Љубомир Златановић) 

 

 
Дрвена сеница у парку, 1961(фото Љ. Златановић) 
 

 
Централни  плато испред виле (фото Љ. Златановић) 
 

 
Оља Ивањицки, Леда са лабудом, 1961. 
(фото Љубомир Златановић) 
 

 
Шетна стаза, детаљ (фото Љубомир Златановић) 
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    Сеоска кућа (фото Љубомир Златановић) 

 

 
    Сеница/ружичњак, 1961. (фото Љ. Златановић) 
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Арх. Светлана Литовски 
 

BEAULIEU, NEW FOREST, 
ЕНГЛЕСКА (1 део) 
 
Тог дана смо у једном дану доживели сва 

четири годишња доба и сазнали много тога о 
самом месту и задивљујућој околини. Путовање је 
било угодно, а удаљеност нешто преко стотину 
миља од Лондона. У једном моменту, у близини 
места задивила нас је пустара са вресиштем, 
мочварама, у даљини заталасани пејзаж и много 
слободних разиграних дивљих коња на том 
огромном жуто – црвено - зеленом тлу. 

 Фасцинација виђеним и занемео 
разговор. Схвативши да се ради о посебном 
амбијенту и жељи пријатеља  Пољака који живе у 
Саутемптону да нас пријатно изненаде, тог дана 
припремих се на апсолутну концентрацију. А и 
имало је зашто!  

Градић који сада има око хиљаду станов-
ника, лепо је питорескно место на југу Енглеске у 
New Forest, и једна је од познатијих дестинација у 
УК. Наишавши на ову неочекивану лепоту, 
изјавих да је место царски лепо и сви се насмејаше, 
објашњавајући ми да име места потиче од BELLUS 
LOCUS REDIS, латинског назива за краљевски 
лепо место. Интересантно, ако се изговара 
енглески онда је Бјули, а француски Болије. 

Овде је некад постојала опатија са чијом се 
изградњом започело 1204. године и њени делови и 
остаци су невероватни и данас. Иако су прошли 
векови од изградње и делови претрпели рушење, 
много тога је остало да се види и да заинтригира 
архитекту у пензији, да пожели да сазна више од 
оног што нуде лиценцирани водичи,  куповином 
понуђене литературе. На терену се може видети 
основа цркве и њена дужина од 102 метра, а поло-
жај олтара је обележен крстом и зеленилом. 

Сачуваним објектима је измењена намена, 
па је некадашња трпезарија постала Музеј за при-
каз  монашког  живота,  а  један део  је прекривен 
таписеријама - колажима које је направила 
Белинда Лејди Монтегју,  користећи многе 
материјале како би најприближније приказала 
историјат манастирског и монашког живота и 
историју Опатије од њеног настајања до рушења. 

Ово место спокојства засађено мирисним 
биљем још је у поседу наследника Ерла од 
Саутемптона  и отворено је за јавност више сати 
дневно. На увид се нуде Опатија, Национални 
музеј мотористике, Кућа палата, изложба војних 
тајних операција везаних за други светски рат, 
вртови и кухињска башта, и то се може обићи во- 
зићем.  

 

 
 
 
 
 
 

 
  Положај на карти југоисточне Енглеске 
 

Јужно од цркве је манастирски комлекс 
око кога су распоређени атријум The Cloister & 
Chapter House, са многоструком наменом, 
трпезарија, кухиња, манастирски магацини, део 
за монахиње и део за браћу и старешине. Источно 
од главних зграда су просторије за лечење са 
развијеним препаратима од биља негованог у 
врту чије се рецептуре још чувају. 

Богомоља је била окружена занатским 
радионицама, фармама, гостинским кућама, 
млином, богатим баштама, рибњацима; један је 
још у употреби. Снажно конструисане капије 
дефинисале су улаз у монашки комплекс  брањен 
заштитним зидом. Воденом капијом омогућен је 
приступ бродовима из реке и са мора. 

У том тренутку била је то јака заједница 
радиних монаха, оснажена донацијама, заштиће-
на од хирова властодржаца, и развила је још 
четири опатије, као сада мајка Реда у Енглеској. 
Манастир је функционисао око три века, док се 
прилике нису драстично промениле услед 
економских криза, епидемија и стогодишњег рата 
између Француске и Енглеске. Хенри VIII  је 
коначно наредио девастацију опатија и манастира 
широм Енглеске. Настала су отимања око имања, 
и први Ерл од Саутемптона Томас Вриотесли 
добио је Бјули са 3441 хектаром земље у Њу 
Форесту. Користећи материјал заостао од 
рушења, започео је изградњу куће на тој локацији, 
изабравши велику капију као језгро своје виле, 
која је за то време била веома модерна сеоска кућа 
позната под именом Palace House. 
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Некадашња манастирска трпезарија сачу-
вана је и поклоњена околном становништву за 
парохијску цркву и данас активне службе. Запад-
ни део Опатије познат као Домус такође је прежи-
вео, некада је то била спаваоница монаха зидара.  
Иако су прошли векови од рушења, довољно је 
остало да се види и заинтригира.  Зато и фасцина-
ција архитектуром,  да се простори вишезначно 
користе у различитим временима и условима, а да 
опет све функционише повољно. 

Све је почело са доласком Нормана и 
њиховим тадашњим званичником краљем Џоном, 
који је основао Опатију Бјули - Beaulieu Abbey 
(1167 - 1216). Био је одлучан да јој обезбеди највећи 
значај и зато се измирио са  цистеријанцима,    
прихватио их и довео директно из седишта Реда у  
Француској, из града Citeaux. Био је веома 
дарежљив према придошлим монасима који су 
покренули зидање опатије. По легенди, после 
чудног сна, поклонио им је земљу, а ту дарежљи-
вост је показао и његов син Хенри III . 

 Као и остале цистеријанске опатије и 
Бјули су градили монаси тог реда. Овај ред като-
личких хришћана издвојио се од бенедиктинаца   
у XII веку. По строгим правилима развили су своју 
духовност, културни и економски просперитет, 
јединствену архитектуру и естетске принципе у 
уметности, на добробит заједница у којима су 
функционисали. У Француској је било око 500 
опатија и прошириле су се на многе европске 
земље, а много касније и на Америку. У XIV веку 
стагнирају и наметнути су им спољни управници 
(коменде). Касније су им протестански владари 
конфисковали имовину и укинули опатије. 
Штефан Хардинг, проглашен свецем, постао је 
установитељ  Реда у Енглеској око 1098. године у 
Дорсету. Монахе су због одеће звали белим, а ту 
су могли живети у изолацији и погодностима у 
храни које нуди шума, река, пустара и близина 
мора, мада по правилима цистеријанства, они су 
вегетеријанци и драконски су уздржани према 
храни. 

Бјули су градили монаси, понекад и до 200 
монаха и скоро толико изнајмљених радника.  
Детаљни план грађевине одговарао је оном за 
матичну кућу у Француској. Будућа опатија, 
највећа цистеријанска зграда у Енглеској, добила 
је званични назив Abbey Bellus Locus Regis, рекла 
бих, на идеалној локацији. Опатија је грађена по 
фазама и градња је трајала годинама, а за 
привремени смештај изграђене су зграде док није 
завршен манастирски конак. Изгледа да су код 
цистеријанаца по правилу прво грађене цркве па 
онда конаци, али у Бјулију то није испоштовано. 

На илустрацијама могуће реконструкције   
уочава се импозантност објеката па би и данас са 
 
 

 
Изградња Опатије 
 

свом технологијом то био озбиљан задатак. А 
замислите да је то урађено на почетку XIII века! 
Јасно је да су неки делови завршени тек у XIV 
веку. Целокупни грађевински материјал 
траспортован је са различитих страна воденим 
путем, реком и морем. Коришћене су три врсте 
камена, дуговечни камен за спољашње радове 
довожен је из Бринстеда са острва Вајт, мекани 
камен за унутрашњост је из Каена у Нормандији, 
а за стубове коришћен је камен из Пурбека у 
Дорсету. Песак и чкаљ из Бринстеда, кречњак из 
Хемпшира,  долина Боунс, а шкриљац и камен за 
поплочавање крова из Вестстоуна.  

За дрвене делове Хенри III је поклонио 99 
храстових стабала из шуме Њу Форест. Током 
дугог периода изградње радовима је руководио 
неко време Француз Диран, признати мајстор 
који се доказао изградњом катедрале у Руану. 
Његови пројекти су нормално утицали на појаву 
полукружних апсида у источном крилу. 

Пошто су се радови одвијали на махове 
спорије, после смрти оца, Хенри III је интервени-
сао код Папе Иноћентија IV за помоћ, како би 
обезбедио додатна финансијска средства за 
наставак изградње. Папа је био више него 
великодушан, па је Опатију, уз финансије,  
конституисао  као  опроштајну,  тј.  независну од 
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локалних старешина већ само директно њему, 
заштитивши тако и донирану земљу. 

Према аналима, цистеријански монаси 
ушли су у своју цркву у великој радости 15.08.1227. 
године, али је званично коначно завршена 1246. 
године. Стил неких детаља указује на велики 
напредак у градитељству. 17.07.1246. године краљ 
Хенри III његова супруга Елеонора, старији син, 
касније краљ Едвард I и млађи син  Ричард Ерл од 
Корнвола присуствовали су церемонији освећења 
цркве. Тада се старији син разболео и Елеонора је 
остала са млађим сином док је трајало лечење. 
Било је, нажалост, забрањено присуство жена, па 
су Приори строго кажњени тј, ражаловани. 
 

Рана готика је еталон стила за израду кате-
драла по узору на француске, стил у архитектури 
и скулптури као јавни облик хришћанске умет-
ности. Пошто се ради о регији којом су дуго 
управљали Нормани, а они су на Сицилији нека-
да присвојили преломљени лук из исламске архи-
тектуре, и овде то примењено. 

По остацима се закључује да је црква била 
дуга 102 метра и широка 57 метара.  Димензије се 
процењују на основу остатака,  данас видљивих и 
покривених травом.  
 
Остаци зидова Опатије,у позадини Parish Church 

 
                 (Илустрације из: Beaulieu Abbey, Palace House, 
                              National Motor Museum 

Данас је још у добром стању део неких од 
зидова и основе Пилара указујући на стубове  
главног брода и трансепта бочних капелица за-
падног улаза. Процењује се да је била слична ра-
ној готици грађених катедрала у Јужној Енглес-
кој, значи величанствена крстаста структура. Пос-
матрајући остатке, десила ми се архитектонска 
метафора, да се предосети оно отсутно, да се у ар-
хитектури ради о просторним призорима који 
евоцирају архетипске слике и изворну снагу пош-
товања претходног, као седимент тежње за узви-
шеним. Са торњем који је био висок, али не пре-
висок, морао се наћи начин да се верници звоња-
вом обавесте да прослављају девет светих делова 
монашког дана. Као највећа структура  била  је 
смештена на северу како би штитила остале објек-
те комплекса. 

План цркве  је био сличан ономе из седи-
шта у Бургундији;  имала је главни брод са девет 
бочних ниша, трансепте и презвитер са полукру- 
жном апсидом, са по три бочне нише са стране. 
Даље од апсиде било је једанаест зракасто постав-
љених капелица. Већина катедрала  ране готике 
била је спратно подељена на четири нивоа: у 
основи је брод, па галерије, триториј и базилично 
окно са прозорима за осветљај.... 
 

(наставак у следећем броју) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designed and published by Beaulieu Enterprises Limited 
Beaulieu Broekenhurst Hampshire S042 7ZN) 
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Арх. Миланка Васић* 
 

ТРЕЋА ЛЕТЊА ШКОЛА 
ТРАДИЦИОНАЛНЕ 

АРХИТЕКТУРЕ – МИРКОВО 2017. 
 

После успешно организоване и 
реализоване Прве и Друге летње школе 
архитектуре, и ове године је од 14.  до 22. августа 
одржана, сада већ традиционална, Трећа летња 
школа, уз учешће студената и професора из  
Бугарске и Србије. 

Подсећања ради, претходне Летње школе 
одржане су: 2015.год. у Поганову и  2016. у Горњем 
Криводолу, Општина Димитровград. Ове године 
домаћини су били градоначелница  Општине 
Мирково, Република Бугарска, г-ђа Цветанка 
Јотина и као главни организатор, удружење 
БалканАРХитрав из Димитровграда, на челу са г-
ђом Горданом Ранчев. Организацију су, и овог 
пута, свесрдно подржали и Грађевинско-
архитектонски факултет из Ниша, Србија, као и 
УАСГ из Софије, Бугарска. 

У раду школе су учешће узели, испред 
БалканАРХитрава, Горан Ранчев и Гордана 
Ранчев, затим, са Софијског факултета УАСГ: 
професор др Милена Металкова, и асистенти др 
Димитар Калојанов, др Иво Недјалков, Иглика 
Недјалкова. Тим са Софијског универзитета су 
чинили следећи студенти: Суса Димитрова, 
Валентина Зарков, Добромира Михалева и 
Марија Крстанова. Факултет из Ниша су на овој 
Трећој Летњој школи представљали: доцент др 
Миомир Васов, асистенти Миланка Васић, 
Љиљана Јевремовић и Марина Јордановић, као и 
група студената: Соња Смиљанић, Гордана 
Радојковић, Марија Репеђић, Давид Петковић, 
Борис Ранчев и Војислав Кеврешан.  

Овогодишња Летња школа је почела 
догађајем на самом УАСГ универзитету у Софији. 
Наиме, наши овогодишњи домаћини су у 
понедељак 14.августа 2017.г. на Универзитету 
уприличили отварање изложбе са радовима који 
су настали као резултат прошлогодишње Друге 
летње школе, одржане у Горњем Криводолу. На 
овом отварању су се сусрели прошлогодишњи са 
овогодишњим полазницима, и то је био заиста 
срдачан сусрет. На отварању изложбе говорили су 
асистент др Д. Калојанов, професор др Б. Волков, 
продекан нишког факултета професор др  Горан 
Јовановић и доцент др Миомир Васов, а све је 
поздравила госпођа Гордана Ранчев, као директор 
удружења БалканАРХитрав из Димитровграда, 
Република Србија. 

 
_____________________________________________ 
*Миланка Васић, дипл.инж.арх., асистент ГАФ-а 

 
 
 
 
 

 
 
 

Након отварања изложбе, у поподневним 
часовима смо стигли у Мирково, село које се 
налази у западном делу Бугарске,  на 60 км 
источно од Софије1. Смештени смо у хотел „Св. 
Иван Рилски“, у самом центру села Мирково. 
Услови смештаја и простор за рад, за који је 
предвиђена сала у самој згради Општине, били су 
изванредни. Наши домаћини су се постарали да 
нам боравак буде што пријатнији, тако да је почев 
од отварања саме Летње школе, уз лепе речи 
добродошлице и програм нашег боравка 
предочен.  

Садржај рада је обухватао снимање објекта 
на самом улазу у Мирково (некадашња 
ветеринарска станица). Објекат је прво требало 
снимити и дати идејно решење за пренамену у 
туристички инфо-центар, са смештајним 
капацитетом за госте. Такође је требало 
осмислити и неки знак, симбол, на самом улазу у 
село. 

 

 
Црква Св.Димитрија у центру Миркова,  из 1834.г. 

 
  Током разговора на самом отварању 
Школе, било је речи и о томе да у самом месту 
постоји више чесама, али да њихов изглед није 
најбољи, па је предложено да се и оне обраде, 
како би на завршетку рада ове Летње школе 
Општина имала идејна решења за ревитализацију  

                                            
1 Ово је административни центар коме припада још 
неколико села: Бенковски, Брештака, Буново, Хварчил, 
Каменица и Смолско. Уз пољопривреду, сточарство и 
туризам, у Миркову је главни извор прихода  
непосредна близина рудника бакра и злата. У селу 
живи 1700 житеља. Захваљујући веома активној и 
плодној активности кметице (председнице Општине) 
Цветанке Јотине, ово село је добило средства од ЕУ, у 
више наврата. Један од већих инвестиционих пројеката 
је реализован спортско-рекреативни центар, који је у 
функцији. 
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ових комуналних објеката. И још је поменуто да 
постоји интересовање инвеститора из Миркова 
који би градили малу цркву, параклис. Све ово 
смо током рада узели у обзир. 
 Што се наших обилазака тиче, прво смо у 
уторак 15. августа обишли само место, све чесме о 
којима је било речи, и стекли смо утисак о месту. 
Само Мирково се простире низ падину Старе 
планине, или планине Балкан, како је у Бугарској 
зову. Веома је изражен нагиб терена, улице су 
стрме, па је заступљена изградња на терену у 
паду. Све улице су асфалтиране, постоји школа, 
обданиште, здравствена станица, као и 
библиотека.  

 

 
Кућа у селу Бунову  
 

 
Копривштица, кућа богатог трговца Петка Љутова, из 
1854.г., јединствени споменик архитектуре   
 

 
Кућа из 1830.г. У њој је 1887.г. рођен познати песник 
Димче Дебељанов 

 

То смо приметили на путу од Софије до 
Миркова: пролазили смо кроз неколико места, и 
свако од њих  је имало библиотеку. Ово је остало 
из старих дана, и одржало се, што је за сваку 
похвалу. Потом смо обишли цркву Св. Димитрија 
која датира из 1834.г. Једна је од ретких које имају 
позлаћену куполу и веома лепе фреске, чак и 
једну икону која се сматра чудотворном. Реч је о 
икони Св. Богородице.   

Касније смо посетили село Буново, и 
присуствовали традиционалном окупљању 
мештана поводом обележавања Св. Богородице 
(Велика Госпојина, коју ми славимо 28.8.) на 
сеоском вашару. Они на овај дан кувају чорбу од 
овце, то зову „курбан“, и деле свима који дођу на 
овај празник. Окупљање је у близини мале 
црквице посвећене Богородици, и уз музику и ову 
„курбан“ чорбу, мештани села Бунова и њихови 
гости прослављају овај дан. Ми смо се осетили као 
веома добродошли гости. Али требало је ићи 
назад, на посао који је чекао.  

Одмах након светковине и учествовања у 
обележавању сеоске славе, прионули смо на посао 
снимања објекта. Током поподнева и вечери све је 
 припремљено за рад на идејним пројектима, који 
је уследио већ у среду. Студенти су се поделили у 
три групе, и дали имена својим екипама. Тако смо 
добили екипе: Лав, Степеница и Планина. Рад је 
могао да почне. 

У среду 16.8. у преподневним сатима 
професорка др Милена Маркова-Металкова, која 
је на катедри за теорију и историју архитектуре, 
одржала је предавање на тему Традиционална 
архитектура. Искуство ове професорке је велико, 
јер чињеница да је свој магистеријум и докторат 
завршила и одбранила у Јапану, даје једну 
посебну димензију и њеним предавањима и 
разговорима који су пратили главни део радних 
активности на овој Летњој школи. Ова драга 
професорка је имала и свој рођендан, који смо 
заједно прославили у Миркову. Потрудила се да 
дах Земље излазећег сунца приближи свима нама 
тако што је имена екипа написала на јапанском. 

 

 
Кућа хероја Тодора Каблешкова, који је био иницијатор 
Априлског устанка 1876.године против турске власти 
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Пред крај летње школе чак нам је уприличила и 
традиционалну јапанску церемонију испијања 
чаја.  

Ова среда је донела нови излет и 
незаборавну посету Копривштици, граду-музеју, 
архитектонском резервату. Наиме, у овом граду 
све су куће ревитализоване и сачуване, и део су 
амбијенталне целине која чини јединствен 
доживљај. Осим архитектуре која је овде у првом 
плану, неколико кућа има и меморијални 
карактер, будући да је у једној рођен чувени 
песник Димчо Дебељанов, а ту  је живео и Тодор 
Каблешков, вођа априлског устанка против 
Турака, из давне 1876.године. Након добре шетње 
у Копривштици, дан смо завршили вечером у 
дивном друштву нашег домаћина, кметице  г-ђе 
Цветанке Јотине. 

Остало време смо провели у радној 
атмосфери.  Осим  студената и професори и 
асистенти су узели учешће, не само кроз 
менторски рад, него су дали своја идејна решења. 
Идеја за параклис (професор др Васов), затим за  
све чесме које смо посетили (асистенти М.Васић, 
Љ.Јевремовић, М.Јордановић) и детаљно идејно 
решење за једну од чесама (асистенти др Иво 
Недјалков и Иглика Недјалкова). Ова решења су 
презентирана на изложби, уз студентске радове, 
као и њихова идејна решења за Туристички инфо-
центар. 

Треба нагласити да је, без обзира на доста 
активности које су домаћини за нас осмислили, 
продукција ове Летње школе премашила 
очекивања, по квалитету, обиму али и вредности 
самих радова. На првом месту је велика 
професионалност и ентузијазам изабраних 
студената, који су као и протеклих година, у 
пријатељском заједничком раду надмашили 
очекивања. Можда баш због опуштеног и лаганог 
ритма, напор се није осећао. И по ко зна који пут 
студенти архитектуре су алхемијом заједничког 
стварања проширили простор и продужили 
време.  Невероватно, али сваки пут им успева! 
Једно од чуда Летње школе: на овогодишњој 
изложби, пред публику смо изашли са 11 паноа.  

Свака од екипа је имала по два паноа са 
својим решењем, затим заједнички пано са 
постојећим стањем предметног објекта. Потом 
пано са анализом локације – на вишем нивоу. 
Анализа је имала за циљ да покаже туристичку 
понуду места, уз осврт на сам историјат, 
локалитете и богатство самог Миркова и околине. 
Затим пано са фото-документацијом, коју је радио 
члан екипе БалканАРХитрава, гимназијалац 
Димитрије Ранчев, који се већ кандидовао као 
наш будући студент. 

 

 
 

 
 
На самом затварању било је много 

емоција. Посебно понос – што су студенти оба 
факултета били заиста вредни и инспирисани, па 
је дело које су представили као своја решења било 
изузетно. Целој свечаности затварања посебну 
ноту је дало присуство декана Софијског 
Универзитета за Архитектуру, Грађевину и 
Геодезију, професора др Асена Писарског, који је 
поздравио све учеснике и изразио своје искрено 
одушевљење постигнутим и приказаним 
резултатима. Речи похвале изрекао је асистент др 
Димитар Калојанов, као координатор ове Летње 
школе, али и професор др Миомир Васов, који је 
допринос овој Трећој летњој школи дао и као 
ментор и као аутор идејног решења  параклиса.   

БалканАРХитрав је припремио  сертифи- 
кате за све учеснике ове Летње школе. Гордана 
Ранчев је поздравила све присутне, па је као 
директор ове организације уручила сертификате, 
мајице, качкете и упаљаче са логом Летње школе 
и своје организације. 

На самом крају, уз поздраве и речи 
дивљења Летњу школу је затворила кметица 
Општине Мирково, г-ђа Цветанка Јотина. Она је 
приредила и званично затварање школе 
интонирањем химни обе земље, након ватромета, 
који су као изненађење организовали 
припадници БалканАРХитрава. На столу се 
нашла и торта, украшена заставама Бугарске и 
Србије.  

Још једна прилика за заједнички подухват 
је искоришћена и као шанса за зближавање 
студената наших факултета, али и за сарадњу 
наставног кадра, и сви смо се сагласили да је ово 
само још једна од етапа на путу сарадње који 
настављамо. 

Радове са овогодишње Треће летње школе 
Мирково 2017. имаће прилике да виде наши 
суграђани и сви заинтересовани чланови 
Друштва архитеката, наше колеге, када ће у 
оквиру Дана архитектуре ови радови бити 
изложени у простору галерије ДАН-а. 
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Екипа ЛАВ: Борис Ранчев, Марија Репеђић,   
Гордана Радојковић и Суса Димитрова 
  

 
Екипа: Давид Петковић, Добромира Михалева  
и Соња Смиљанић  

 
Екипа: гл. ас. д-р арх. Иво Недялков 
ланд.арх. Иглика Василева 
 

 
Екипа: Валентина Зарков, Мария Крьстанова и 
Војислав Кеврешан 
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СТУБОВИ БАШТИНЕ 2 
PILLARS of HERITAGE 

 
ГЛАСНИК ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ  

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ 
 

Садржај: 
 
▪ С. Квадвлих-Михаиловић, Прва европска 
награда за Србију 
▪ Е. Васић-Петровић, Студија заштите села 
Гостуша у општини Пирот 
▪ М. Милошевић-Мицић, О храму Рођења 
пресвете Богородице у селу Габровница код 
Књажевца 
▪ С. Велкова, М. Панајотовић, И. Цветковић, Т. 
Чершков, Купатило у Јеврејској махали у Пироту 
▪ А. Момчиловић-Петронијевић, И. Цветковић, 
Прилог проучавању воденица у Доњем Душнику 
у општини Гаџин Хан 
▪ И. Цветковић, Студија заштите археолошког 
налазишта Равна-Тimacum Мinus у општини 
Књажевац 
▪ Е. Васић-Петровић, Нишка тврђава- предлог за 
ревитализацију и уређење 
▪ М. Ротер-Благојевић, М. Николић, С. Николић, 
Предлог презентације и ревитализације 
Прокупачке тврђаве 
▪ Г. Радосављевић,  Музејска зграда на 
Медијани - пример ентузијазма и друштвене 
одговорности 
▪ Н. Станковић, коксара «Ханса» - од 
индустријског гиганта до мулти-функционалног 
комплекса 
▪ М. Станимировић, Пројекат «Храмови о 
храмовима» 
▪ Г. Јеремић, В. П. Петровић, Грађевина са 
октогоном у градском пољу, Ниш – извештај о 
археолошким истраживањима у 2016.години 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ А. Манић, Пиротска тврђава-плански 
документи, пројектна документација и 
реализација 
▪ Ј. Кузмановић-Цветковић, Надгробни 
споменици средњовековног гробља, 
документација и припрема за презентацију-црква 
св. Мине у Штави, општина Куршумлија 
▪ А. Вукојевић, Санација и рестаурација Спомен-
костурнице у рову нишке Тврђаве, посвећене 
Топличком устанку 
▪ И. Цветковић, Пројекат рехабилитације 
споменичке целине на централном тргу у 
Прешеву 
▪ Ђ. Стошић, Јубилеј Завода за заштиту споменика 
културе Ниш, «50 година рада» 
▪ Е. Васић-Петровић, Фондација Архитекта 
Александар Радовић 
▪ Ђ. Стошић, Презентације, промоције и изложбе 
нишког Завода у 2016. год. 
▪ И. Цветковић, Информациона платформа за 
складиштење и управљање документацијом о 
непокретним културним добрима 
▪ Е. Васић-Петровић, «Брендирање наслеђа» - 
Атина, 2016. 
▪ Д. Младеновић, Посета српских архитеката 
Словенији и Аустрији 
 
 
 
▪ In memoriam 
С. Гушић, Архитекта Александар Аца Блатник 
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НИШКА ЈАГОДИН – МАЛА, 
ИСТОРИЈА И АРХИТЕКТУРА 

 

Аутор: арх. Зоран Чемерикић 
Рецензија:  др Миша Ракоција 

Издавач: Друштво архитеката Ниша, 2016. 
 

....О градском насељу Јагодин – мала, 
најзначајнијем нишком насељу са богатим 
историјско - уметничким наслеђем, досад није 
написана публикација која би стручној и широј 
јавности презентовала и приближила сву 
слојевитост најстаријег насеља града Ниша. Као 
архитекта са дугогодишњим искуством, Зоран 
Чемерикић је своје знање архитекте обогатио 
чињеницом да је рођен и одрастао у Јагодин-
мали, што је дало један додатни квалитет књизи. 
Књига је писана тако да је неопходна стручним 
круговима, али и разумљива обичном читаоцу и 
драга љубитељима прошлости града Ниша.  
 Књига арх. Чемерикића  „Нишка Јагодин-
мала, историја и архитектура“, обједињује на 
једном месту историјске податке, генезу и развој 
урбане схеме насеља, детаљно сагледава 
амбијенталне целине, затим гробље, цркву, 
школу, архитектуру знаних објеката заједно са 
прегледном типологијом, до најновијих 
грађевина. Ту су и оригинални документи, старе 
фотографије први пут објављене, као и попис 
знаменитих Јагодинмалаца који су рођени и 
живели или, пак, допринели развоју градског 
насеља Јагодин-мала. Многи наведени подаци о 
градитељском наслеђу и житељима, досад 
непознати или заборављени, драгоцено су 
сведочанство које се на овом месту први пут 
објављује. Документарна вредност књиге 
заслужује сваку пажњу.... 
 
Из рецензије, др Миша Ракоција 

         
 

АТЛАС  ГАЛЕРИЈА И ИЗЛАГАЧКИХ ПРОСТОРА 
У СРБИЈИ 

 

Аутори: мр Драгана Мартиновић, Нина 
Михаљинац, ма Димитрије Тадић 

Рецензије: др Драган Јеленковић, др Ненад Радић 

Издавач:  Завод за проучавање културног 
развитка, Београд, 2014. 

 
ПРОГРАМСКА И ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА 

ГАЛЕРИЈА И ИЗЛАГАЧКИХ ПРОСТОРА  
У СРБИЈИ 

 

Аутор: мр Драгана Мартиновић 
Рецензије: др Вера Обрадовић, др Рајка Бошковић 

Издавач:  Завод за проучавање културног 
развитка, Београд, 2017. 

 
У „Архитекту“ бр. 45-46 из 2014.г. објавили 

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

Резултат прве фазе-мапирање галеријских 
и излагачких простора у Србији објављен је у 
публикацији „Атлас галерија и излагачких 
простора“. У другој фази је истражена програмска 
и пословна политика ових простора, а главни 
инструмент за овај део истраживања је био 
електронски упитник. Извршена је селекција ових 
простора према одређеним критеријумима, а 
међу одабраним просторима је и наша Галерија 
ДАН. Упитник је у електронској форми попуњен 
и послат Заводу.  

Из ових разлога објављујемо приказ ове 
две публикације, са надом да ће ово истраживање 
допринети неком финансијском потпором 
Министарства културе, што ће отворити нове 
техничке и програмске могућности Галерије ДАН 
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АРХИТЕКТУРА 

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

 

Архитектура бр.199, јануар-фебруар2017.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји) 

Зоран Маневић: Добровић; Слободан Малдини: Дневник заблуда (Архитектонска критика); Данило Дангубић: 
Конкурси су за идеје а не за плагијате (Пројекат филхармоније који жири „није видео“ – Дело младог архитекте 
Данила Дангубића, један је од најзанимљивијих конкурских пројеката у новијој историји српске архитектуре); 
Андрија Маркуш: Подгоричке близнакиње (Дебакл Бране Митровића у Црној Гори– За бесрамни напад на дело 
Кане Радевић – једва откуп); Милица Вујошевић: Атријум у домовима здравља (Атријумски тип у архитектури 
комерцијалних објеката /14/); Горан Половина: Нова класична архитектура; Милица Вујошевић: Даме 
преузимају сцену; АртЦЕНТАР: Архитектура у дворцу: Ретроспектива дела Александра Радојевића – АСА 
започиње сарадњу са АртЦЕНТРОМ и новосадским Културним центром; Мирјана Трошић:  Marginalia; Миљан 
Радоњић: Приче о архитектури; XXVII конгрес и међународни симпозијум о истраживањима и примени 
савремених достигнућа у грађевинарству у области материјала и конструкција; Михаило Чанак: 
Аутомонографија; Александар Радојевић (друга монографија у издању Музеја АСА); Документи: Иван Антић: 
каријера. 

 

Архитектура бр.200, март-април2017.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји) 

Зоран Чемерикић: Архитектура 200; Мирјана Трошић: 200; Милица Вујошевић: Архитектонски форум одао 
признање часопису „Архитектура“ (У Подгорици обележен 11. април, Дан идентитета града); Слободан 
Малдини: Дневник заблуда (Архитектонска критика); Спомен-комплекс Стефану Немањи на месту срушеног 
Генералштаба; Ђорђе Николић: Меандар на Лекином брду; Марија Кочовић: Архитектура Ротердама; Милица 
Вујошевић: Одрживи вртић атријумског типа у Подгорици (1)(Атријумски тип у архитектури комерцијалних 
објеката /15/); КАНА/ко ако не архитект: И ти се питаш: Планирање по мери грађана; Драгана Ромић Вино: 
Олимпијски парк краљице Елизабете; Антоније Антић: Контекст; Андрија Маркуш: Кана (нова књига Андрије 
Маркуша); Миљан Радоњић: Приче о архитектури; Михаило Чанак: Аутомонографија; Документи: Иван Антић: 
музеји. 

 

Архитектура бр. 201, мај-јуни2017.г. (28 страна, црно-бело, четири стране /корице/ у боји) 

Андрија Маркуш: Обновљен Синан-пашин пламен; Слободан Малдини: Дневник заблуда – Борис Подрека и 
београдско благо (Архитектонска критика); Милица Радосављевић: БИНА или културни колонијализам; 
Ненаметљива експресивност (Центар за рехабилитацију, рекреацију, администрацију и спорт параолимпијаца у 
Крагујевцу; Антипод студио: Слободна организација простора; З. М.: Уметност у Србији (Иницијатива Српског 
АртЦЕНТРА и репрезентативних уметничких удружења); Горан Половина: Реконструкција туристичких објеката 
као градитељски изазов; Александар Радојевић (друга монографија у издању Музеја АСА); Ђорђе Николић: 
Кина (Критички регионализам – I део); Драгана Ромић Вино: Новартис – медицински врт; Милица Вујошевић: 
Одрживи вртић атријумског типа у Подгорици (2) (Атријумски тип у архитектури комерцијалних објеката /16/); 
Антоније Антић: Градоградња; КАНА/ко ако не архитект: Анкета о блоку 5 у Подгорици (Грађанска акција); 
Андрија Маркуш: Љиљана Радевић (In memoriam); Марко Јобст, кустос: Велико ратно острво – пусте функције; 
Михаило Чанак: Аутомонографија; Дарко Чонкић: Asocijacija Srpski ArtCENTAR Novi Sad. 

 

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 

Интегрални текст часописа се може погледати на сајту 
 

 

Архитектура и Урбанизам бр. 44, 2017. г. (90 страна, у боји): 

УВОДНИК: Мила Пуцар • НАУЧНИ РАДОВИ: Ђоре Алфировић, Сања Симоновић Алфировић: „Салонски“ стан 
измеу два светска рата у Србији: Преиспитивање оправданости коришћења термина (оригиналан научни рад); 
Татјана Дадић Динуловић: Архитектура као сценски текст: Студија случаја Седамсто хиљада 
стубова(оригиналан научни рад); Дијана Милашиновић Марић:Елементи регионалне архитектуре у делу 
архитекте Ивана Антића (оригиналан научни рад); Бошко Јоксимовић, Небојша Стефановић, Љубиша 
Безбрадица: Транспортовање европске директиве о процени утицаја планова и програма на животну средину у 
планирању у Србији (прегледни рад); Михаило Микавица, Ратка Чолић: Мониторинг имплементације стратегије 
развоја – пример Панчева (прегледни рад); Соња Јанков: Пионирски радови у пост-југословенском контексту 
(кратко или претходно саопштење);•СТРУЧНИ РАДОВИ: Владан Петрови, Александар Кекови, Натаа Петкови-
Грозданови, Мирко Станимирови, Марјан Петровић: Савремени тренутак  •архитектуре становања на 
глобалном нивоу – HOUSING 15•АКТУЕЛНОСТИ: Стамбена архитектура и култура становања / Александра 
Марић (награђена докторска дисртација); Идејни пројекат стамбеног комплекса у Нишу / Милош Стаменковић 
(награђени мастер рад); Улога и значај планирања инфраструктуреу развоју планинског туризма у Србији / 
Дејан Ђорђевић (награђена докторска дисертација); Проблеми планирања националних паркова на примеру 
Националног парка Фрушка гора / Тијана Ђорђевић(награђени мастер рад); Константин Т. Петровић: Награда 
Ранко Радовић за 2016.;  Бранислав Митровић; In Memoriam – архитекта Дарко Марушић (1940 – 2017); Игор 
Марић; In Memoriam – архитекта Дарко Марушић (1940 – 2017); Драгиша Дабић, Бранислав Божовић Денис, 
Саша Милијић;In Memoriam – Слободан Митровић (1934 – 2017). 

 

mailto:mp@iaus.ac.rs
http://www.iaus.ac.rs/
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Александар Кековић 

Професору Дарку Марушићу, 

архитекти 
 

Дан 16. aприл 2017.  Дан када се 
истовремено слави и Васкрс и Uskrs. Дан у коме се 
мој Професор Дарко пресeлио на небо. 
И није он могаo другачије да то учини него и на 
Васрс и на Uskrs – истовремено, достојанствено, 
помиритељски. 

Не желим и нисам меродаван да данас 
причам о величини његовог архитектонског дела 
или о његовом архитектонском и уметничком 
опусу, јер је он сам, за живота, заједно са својом 
Миленијом, испричао једну од најлепших прича у 
српској архитектури. 

Покушаћу да Вам пренесем мој доживљај о 
драгом Професору и пријaтељу, који je у великој 
мери одредио и мој животни пут и каријеру. 
Носио је у себи и топлину Јадрана и смиреност и 
благост југа Србије и одисао достојанственошћу са 
којом је неприметно разоружавао саговорнике и 
ненaметљиво наступао. 

Увек посвећен архитектури и разговорима 
о њој, уз дим и слатки мирис из луле, попут неког 
проповедника који кадионицом кади, својим 
беседамa преносио је дух и смисао живота и 
архитектонског стварања. 

Кадгод бих се срео с њим, осетио бих 
потребу да му се, као Духовном Оцу, „исповедим“ 
о ономе што сам радио за и у архитектури, јер сам 
знао да је све што он о томе буде просудио 
добронамено и има смисла и да је у корист 
архитектуре. 

Знао је и да критикује, увек са разлогом, 
али је увек, када се заслужи, знао итекако да 
похвали, на начин да сам добијао неки нови полет 
и инспирацију да са још већим жаром наставим да 
радим. 

Никада није у први план истицао себе. 
Увек је био спреман да саговорника саслуша и да 
се унесе у проблем као да је његов лични и увек, 
али заиста увек је налазио права решења. 
Недостајаће ми ти разговори, али знајући 
Професора, убеђен сам да ће он горе наћи 
одговарајуће сабеседнике са којима ће о 
архитектури моћи да прича, све до онога 
тренутка када му се и ми тамо придружимо, да 
наставимо започете разговоре... 
 

Од његовог  Саше Кековића 
Ниш, 16.04.2017. 
 

(текст изговорен на комеморацији у Београду) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ 

 Друштво архитеката Ниша је имало част и 
задовољство да дуго година сарађује са проф. 
Дарком Марушићем. Био је редовни члан жирија 
Тријенала архитектуре Ниша (2000., 2003., 2006., 
2009., 2012. и 2015.г.). Са супругом Миленијом 
организовао је ретроспективну изложбу пројеката 
тима Марушић, у галерији ДАН, на Данима 
архитектуре Ниша 2013.г.  
 У нашем гласнику „Архитект“ писао је 
текстове – коментаре Дана архитектуре, који су, 
поред стручног осврта на актуелну продукцију 
нишких архитеката, имали увек и ноту 
емотивности: Дарко је био везан за Ниш 
успоменама из младости, ту је завршио гимназију. 
У броју 51-52/2016. објављен је разговор са 
колегама Марушићима, поводом добијеног 
признања Завода за заштиту споменика културе 
Београд, за насеље „Церак-Виногради“. У том 
тексту се могу наћи сви подаци о њиховом 
великом опусу и о многим другим наградама и 
признањима које су добили током дугогодишњег 
рада. Такође, они су ту образложили своје ставове 
и принципе рада и размишљања током 
пројектовања. 
 Нажалост, за драгог колегу Дарка овај 
интервју се убрзо показао као „завршна 
професионална реч“. Одсуство других чланова 
ДАН, сем колеге А. Кековића, на сахрани и 
комеморацији, никако не значи неуважавање 
покојника. Напротив, Дарко ће нам увек остати у 
лепом сећању и пуно ће нам недостајати на 
нашим дружењима у Нишу.  
  

У име чланова ДАН, З.Чемерикић) 
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Марко Стојановић, ист.ум. 

 
Проф. ДАРКО МАРУШИЋ 
(1940, Омиш, Хрватска - 2017, Београд) 
 

Када год бих изговорио његово име, у 
глави ми се стварала слика тихог, сталоженог и 
одмереног господина, како седи у кабинету над 
пројектима, уз незаобилазну лулу са 
ароматичним дуваном и  дискутује са колегама о 
архитектури. 

Једна од привилегија бављења историјом 
архитектуре јесте упознавање, дружење и сарадња 
са живим легендама домаће архитектонске сцене. 
Једна од тих легенди био је недавно преминули 
професор Дарко Марушић. Остаће упамћен као 
велики стручњак, одличан педагог и колега који је 
увек био ту да пружи безрезервну помоћ. 
 

Дарко Марушић рођен је 1940. године у 
Омишу, (Краљевина Југославија, данас Република 
Хрватска), студије архитектуре завршио је 1965. 
године на Београдском универзитету, а већ од 
наредне бива запослен на Институту за 
архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС). Ту 
остаје до 1973. године, када прелази на 
Архитектонски факултет у звању асистента, где се 
пензионише 2005. године као редовни професор 
на Департману за архитектуру, области 
архитектонског и урбанистичког пројектовања, 
становања и стамбене типологије. Био је члан 
неколико удружења, од којих издвајамо Друштво 
архитеката Београда и УЛУПУДС, а један је од 
оснивача стручне манифестације БИНА. 

Синергијски наступ Дарка и супруге 
Миленије сврстава се међу пет најзначајнијих 
тимова из области стамбене архитектуре, поред 
архитеката Михаила Чанка, Александра 
Стјепановића, Душана Крстића и Милана 
Лојанице. Доживотни партнер, како у струци, 
тако и у приватном животу, са којом остварује 
готово сва своја значајна дела, била је његова 
супруга Миленија Марушић. Са Миленијом 
Дарко потписује низ значајних архитектонских 
остварења. Почели су са Блоком 61 (коаутор 
архитекта Милан Миодраговић), где су се први 
пут сусрели са већ задатим урбанистичким 
оквирима и борбом са бирократизованим 
планирањем Новог Београда. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Затим долази стамбено насеље „Церак - 
виногради“ (коаутор Недељко Боровница), за које 
аутори 1981. године добијају Октобарску награду 
града Београда. Више од десет година су 
Марушићи, док је трајала изградња, практично 
живели на градилишту, како би били у току са 
развојем свог ремек-дела. Како сам живео у том 
крају, имао сам прилике да похађам основну 
школу „Уједињене нације“, која се нашла у склопу 
насеља и из прве руке потврдим сву генијалност 
која је уложена у његово пројектовање. Ту је 
дошла до изражаја Даркова студиозност и 
Миленијина енергичност, који су синергијски 
наступили од урбанизма до детаља прозора. 

Развој стамбене архитектуре у Србији 
може се пратити на делима попут насеља 
„Цвећара“ из 1994. године и стамбене зграде на 
Булевару револуције (Краља Александра) из 1999. 
године. Наравно, није стамбена архитектура 
једино поље у којем су се опробали Марушићи. 
Током 1997. године ниче „Југопетрол“ бензинска 
пумпа, која се уз „Дејтонку“ архитекте Јобста и 
„Шер бокс“ архитекте Бабовића може сврстати у 
бисере постмодерне одн. hi - tech индустријске 
архитектуре. 
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Стамбено насеље „Церак - виногради“ 

  

 Стамбено насеље „Цвећара“ 
 
 

У стваралачком зениту Марушићи изводе 
још једно ремек-дело. У питању је управна зграда 
„Металс банке“, за коју 2008. године освајају 
готово све што је могло да се освоји: Признање 30. 
Салона архитектуре у Београду, награде Ранко 
Радовић и Александар Шалетић. Протекле 2016. 
године, зграда „Металс банке“, од стручног 
жирија портала gradnja.rs, добија награду за 
најлепшу зграду у Новом Саду у протеклих 25 
година.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Управна зграда „Металс банка“ 

 

 Бензинска пумпа „Југопетрол“  

 
Педагошки рад професора Марушића 

такође ће остати у сећању многих његових 
студената, што доказује и велики број 
одбрањених дипломских, магистарских и 
наравно, докторских радова на тему стамбене 
архитектуре. 

 
______________________________________________________________________________________________ 

(Текст и фотографије преузете са сајта 
www.gradnja.rs, уз дозволу М. Стојановића) 

http://www.gradnja.rs/
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                Арх. Тимотије Ракић 
 (Александрово 1935 - Ниш 2017.) 

 

  
 
 
Архитекта Тимотије Ракић рођен је 9. септ. 

1935. г. у Александрову, општина Мерошина (ФНРЈ),  
од родитеља пореклом из Војводине и Славоније-Бара-
ње. По пресељењу са родитељима и старијом сестром у 
Прокупље, тамо завршава основну школу и гимназију.  
Детињство, одрастање и младост у Прокупљу остављају 
значајан траг на његовом постојању, због чега се увек 
радо враћао у топлички крај и приватно и професио-
нално, увек гледајући на тамошње људе и регион са 
великом љубављу и поштовањем до краја свог живота.  

По завршетку гимназије у Прокупљу, уписује 
студије на Архитектонском Факултету у Београду где је 
и дипломирао 1961. године стекавши звање дипломира-
ног инжењера архитектуре. У току студија, професори 
и предавачи били су му неки од најеминентнијих српс-
ких архитеката и професора тог периода, међу којима 
се посебно издваја проф. арх. Александар Дероко који 
је тадашњим студентима, укључујући и будућег архи-
текту Ракића, преносио своје знање и међународно про-
фесионално искуство кроз своја предавања на пред-
метима: Средњевековна архитектура, Византијска архи-
тектура и Савремена архитектура. Млади Тимотије је 
посебно уживао у његовим предавањима која су му 
својим визионарством  отворила један нови и фасци-
нантни свет - свет архитектуре и инжењерства у коме 
ће провести цео свој будући радни век.   

Након студија у Београду, арх. Ракић долази у 
Ниш где ће провести цео свој радни и животни век. 
Своје прво професионално запослење налази одмах по 
дипломирању у тадашњем Заводу за урбанизам у 
Нишу јуна 1961. г. У Заводу упознаје и своју будућу 
супругу Драгињу (Драгицу, Цуцу), техничког цртача, 
са којом је провео 55 година у браку у коме су изродили 
двоје деце, кћи Марију и сина Милана.  

Поред радног места архитекте и урбанисте, 
Ракић је у Заводу за урбанизам такође провео неколико 
година на челу те организације као директор, успешно 
и одговорно водећи цео колектив. Завод за урбанизам  

 

касније прераста у Дирекцију за урбанизам и 
комуналну изградњу града Ниша, и арх. Ракић тамо 
даље наставља са својом архитектонско-урбанистичком 
каријером до 1978. г., остварујући у току целог тог 
периода велики број урбанистичких и архитектонских 
пројеката у Нишу и околини. 
  Даље професионалне аспирације га одводе на 
кратко у „Инвест-пројект“ где је провео наредне две 
године,  да би затим, тражећи нове професионалне 
изазове, 1980. г. наставио своју каријеру у „Грађевинар-
пројекту“, на радном месту архитекте и одговорног 
пројектанта.  У овој фирми му је, између осталих про-
фесионалних обавеза, такође указано поверење одго-
ворним положајем директора предузећа на чијем челу 
је био неколико година. По истеку мандата, враћа се на 
радно место архитекте-пројектанта, где наставља да 
ради све до пензионисања  2001. г. До краја своје 
каријере ту је остварио низ значајнијих јавних,  
стамбених, комерцијалних, здравствених и 
индустријских пројеката у Нишу, Србији, бившој Југо-
славији и иностранству. 
 По одласку у пензију, арх. Ракић активно нас-
тавља са приватним радом као лиценцирани одговорни 
архитекта-пројектант  и извођач радова.Са поносом је 
истицао своју сарадњу и познанство са Патријархом 
српским Иринејом, са којим је сарађивао на реконст-
рукцији и изградњи верских објеката у Нишу и 
околини у време док је г. Иринеј службовао у Нишу као 
епископ нишки. 
 Генерацијски припадајући старој гарди ниш-
ких архитеката и инжењера 20. века, г-дин Ракић је био 
један од ретких преосталих архитеката који је до краја 
свог радног века све своје пројекте скицирао и исцрта-
вао искључиво ручно, старински, калиграфском пре-
цизношћу уз огромно стрпљење - прво графитним 
оловкама на папиру, а затим Ротринг рапидографима и 
тушем на паус папиру, увек прецизно постављеним на 
антиквитетном пројектантском дрвеном столу са ши-
ном, и уз помоћ разних шаблона, лењира, размерника, 
кривуљара, циркли, фломастера. Када су компјутери 
стидљиво почели да постају део архитектонског радног 
алата у Србији, имао је обичај да се нашали и каже да су  
АutoCAD и остали пројектантски компјутерски програ-
ми (који су почели да се појављују у Нишу неколико 
година пре његове пензије) само за „млађарију“ са 
којом је увек радо сарађивао и помагао им на почецима 
њихових каријера, преносећи им своје знање и практич-
но искуство. У свом стилу рада и пројектовања увек је 
стављао функционалност и једноставност објеката у 
први план, смањујући било какву дизајнерску претен-
циозност (пре свега у екстеријерима) на минимум, али 
увек у складу са тренутним трендовима, очекивањима 
и жељама клијената. 

Тимотије Ракић је преминуо изненада, у Нишу, 
19. јула 2017. г., у 82. години живота, после краће болес-
ти, остављајући за собом супругу и децу, као и велик и 
дубок траг у урбанистичком и архитектонском опусу 
града Ниша, али и шире. Заједно са колегама своје гене-
рације, био је један од утемељивача урбанизма, урбаног 
планирања и развоја Ниша. 

 

Милан Ракић, Њујорк, септембра 2017. године. 
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ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ 1961-1978. 
 

 Тимотије РАКИЋ, као млади архитекта, 
долази у ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ 1961.г., 
две године по његовом оснивању, на позив 
тадашњег директора и оснивача Завода, арх. 
Миодрага Миме Живковића.  Те године је  у Завод 
било примљено осам нових радника, од којих је 
једино он био архитекта, па се број архитеката у 
Заводу повећао на укупно пет. 
 Као млад и амбициозан, он се одмах 
укључио у озбиљне урбанистичке послове, па је у 
сарадњи са арх. Момчилом Митровићем, који је 
дошао у Завод годину дана пре њега, већ те 1961.г. 
почео да ради на програмирању урбанистичког 
решења највећег послератног новог нишког 
насеља „КРИВЕ ЛИВАДЕ-КРИВИ ВИР“, које ће 
касније, 1969.г. под његовим руководством бити 
коначно елаборирано и у наредном периоду и 
реализовано. 
 У току активног бављења пословима 
урбанистичког планирања и пројектовања у 
Заводу за урбанизам Ниш, у периоду 1961-1977.г. 
арх.Тимотије Ракић је израдио, или као одговорни 
урбаниста руководио израдом, више од сто 
урбанистичких планова и пројеката. 
 За тих 16 година израдио је планове за 
преко 20 нових нишких стамбених насеља, 
(„Божидар Аџија“, „Чарнојевић“, „Моша Пијаде“, 
„Делијски Вис“, „Тутуновића подрум“, „Дурлан“, 
„Ратко Јовић“, „Пантелеј“, „Ћеле кула“, 
„Женева“...). 
 По његовим плановима реализовано је 
више индустријских комплекса, („Бетоњерка“, 
„Поморавље“, „Ниш експрес“, „Чистоћа“, 
Трикотажа „Омладинка“...),  пет нових Тржних 
центара, данашњих пијаца, „Бубањ“, „Пантелеј“, 
„Ћеле кула“, „Моша Пијаде“, Булевар Лењина“, 
четири сточне пијаце, („Островица“, „Доња 
Врежина“, „Ново Село“, „Јелашница“), Аутобуска 
станица у Алексинцу.  
 Израдио је и више планова за уређење 
сеоских, данашњих приградских насеља (Брзи 
Брод, Доња Врежина, Бубањ...). 
 Поред новог насеља „Криве Ливаде-Криви 
Вир“, његов други  најзначајнији, комплетно 
реализовани урбанистички план је „ТРГ 
РАДНИЧКИХ САВЕТА“ из 1970.г. 
 По његовом Детаљном урбанистичком 
плану из 1972.г. реализован је и комплекс 
„КАЛЧА“. Осим набројаних урбанистичких 
планова израдио је велики број урбанистичких 
пројеката уређења нових стамбених блокова 
широм подручја Ниша, а као шеф Одсека и 
Сектора за детаљно урбанистичко планирање и 

пројектовање Завода, у више наврата учествовао је 
и у изради низа других генералних и просторних 
планова (Ниш, Лебане, Прокупље...). Аутор је 
Оријентационог плана града Ниша, у издању 
Туристичког савеза Општине Ниш. 
 Био је активан учесник бројних стручних 
комисија и тела у Нишу и другим градовима на 
подручју делатности Завода за урбанизам Ниш, 
као и у оквиру Друштва урбаниста Ниша и 
Савеза урбаниста Србије. 
 Под његовим менторством, оспособио се 
значајан број урбаниста Ниша, који су сарађивали 
са њим док је био у Заводу и наставили да 
разрађују његове планерске иницијативе по 
његовом одласку из Завода 1977.г. Тада се 
определио да се посвети својој другој омиљеној 
професији, пројектовању значајних стамбених и 
јавних објеката.             

            (мр арх. М.Медведев) 
 

 
ДУП стамбеног насеља „КРИВЕ ЛИВАДЕ“ 1969.г. 
 

 
ДУП за Трг радничких савета, 1970.г. 
 

 
Пројект источне трибине стадиона „Чаир“, 1999. 



   IN MEMORIAM                                                                                АРХИТЕКТ 57 - 58  ОКТОБАР  2017 

 

51 

 

„ИНВЕСТПРОЈЕКТ“ (1978 - 1980.) 
Тимотије Ракић је у „Инвестпројекту“ 

радио као пројектант и касније као технички 
директор. Његови  значајнији пројекти из овог 
периода су: Стамбена зграда ВП+4 у ул. Старца 
Вујадина у Нишу (1978.), Здравствени центар у 
Прокупљу (са Мирјаном Јовановић и Зораном 
Ранђеловићем, 1979.), Центар за сервисирање 
ЖТП у Нишу (1982.). 
 

„ГРАЂЕВИНАРПРОЈЕКТ“ (1980 - 2001.) 
У Пројектни биро, тадашњи ООУР 

„Грађевинара“, Т.Ракић је дошао 1982.г. где је као 
директор радио две године, а затим био 
пројектант све до пензионисања 2001.г.  Дуга је 
листа његових пројеката и реализованих објеката 
из овог периода: 
 Здравствени и угоститељски објекти: 
- Центар за рехабилитацију у Нишкој Бањи 
(пројект, републички конкурс, са П. Јанићем и Д. 
Вељковићем) 
- Центар за рехабилитацију у Сијаринској Бањи 
(пројект, републички конкурс, са П. Јанићем, 
1972.г., друга награда) 
- Центар за рехабилитацију у Врањској Бањи 
(пројект, републички конкурс, са П. Јанићем, 
1973.г., прва награда) 
- Центар за хендикепирану децу и омладину на 
Голачи-Јастребац, (идејни пројект, 1974.) 
- Хотели: анекс хотела „Александар“ у Нишу (са 
М. Голубовићем и М.Башовић, 2004. г.) и 
„Светлост“ у селу Доње Власе 

Административни и јавни објекти: 

- Управна зграда ВДП „Јужна Морава“ у ул. Вожда 
Карађорђа у Нишу (главни пројект)  
- Основна школа у Трупалу, 1986 

- Реконструкција и надградња управне зграде 
„Нишауто“, 1984.г. 
- Тржни центар у Параћину (са П. Јанићем, 1991. г. 
- Управна зграда ЕПС – ЕД Ниш, 1992. 
- Главни пројект дела подземног пролаза испод 
Обреновићеве  ул. (Н.Пашића-Душанова) 
- Реконструкција зграде „Мешовите банке“, Кеј 
кола српских сестара у Нишу 
- Реконструкција источне трибине стадиона 
„Чаир“ у Нишу (пројекат, 1999.г., са Б. Неметом) 
- Идејно решење уређења градског трга у Влад. 
Хану (са М. Голубовићем, 2005.г.) 
- Црква Св. Василија Острошког у селу Влахово 
код Прокупља, 1999.г. 

Индустријски објекти 

- Производна хала сушаре и магацини фирме 
„Амер чај“ у селу Влахово код Прокупља, 1999-
2005.г. 
- Пројекти реконструкције пољопривредних 
објеката у КПЗ Ниш (фарме,млекаре) 

Стамбени објекти: 
- Стамбено-пословни објект у ул. Ген. Милојка 
Лешјанина, 1996.г. 
- Стамбено-пословни центар „Дарданија“ у 
Приштини, конкурс, 1995.г., признање) 
- Стамбени објекти у Нишу (Бул. Медијана 1996, 
ул. Хајдук-Вељкова, 1962, ул. Преспанска 1990, 
Дуваниште 2002.), у Свилајнцу 1996.г. 
- многобројне породичне куће у Нишу, Просеку, 
Паси Пољани, Прокупљу.... 
 

 
Управна зграда Електродистрибуције Ниш, 1992. 
 

 
Уређење градског трга у Владичином Хану, 2005. 
 

 
Стамбена зграда ВП+4 у ул. Хајдук-Вељковој 35 
у Нишу (1962.)          (фото: М.Ракић) 
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Стамбена зграда ВП+4 у ул. Старца Вујадина у 
Нишу (1978.)         (фото: Каталог „Инвестпројект“) 
 

 
Анекс хотела  „Александар“, 2004. (фото: интернет) 
_____________________________________________________________________________________________ 

Подаци добијени од: М.Ракића, П. Јанића,  
Н. Живковића, М.Медведева, З.Ранђеловића 

 
Стамбено-пословни објект П+5+Пк у ул. Ген. 
Милојка Лешјанина (1996.) 
 

 
Кућа Милисављевић, ул. В.Танкосића 38, 1985.г. 
_____________________________________________________________________________________________ 

фотографије: З. Чемерикић, Каталог „Инвестпројект“, 
Интернет 
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